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Rådmannens forslag til vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas områderegulering for Øygardsheia
nord, Plan ID 201601 iht. vedlegg.
2. Plan- og miljøutvalget behandler eventuelle klager på vedtaket som underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 18.09.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
3. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas områderegulering for Øygardsheia
nord, Plan ID 201601 iht. vedlegg.
4. Plan- og miljøutvalget behandler eventuelle klager på vedtaket som underinstans.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Rådmannens forslag
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 8 mot 1 (MDG)
Plan- og miljøutvalget fattet vedtak.
Innstilling:

1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas områderegulering for
Øygardsheia nord, Plan ID 201601 iht. vedlegg.
2. Plan- og miljøutvalget behandler eventuelle klager på vedtaket som underinstans

Bakgrunn for saken:
På vegne av Repstad Eiendom AS har ViaNova Kristiansand AS i samarbeid med Feste
Grenland AS utarbeidet områderegulering (reguleringsplan) for Øygardsheia nord
(Langenesåsen).
Planen er følgende hovedmål (utdrag fra planbeskrivelsen):
• Skape gode og attraktive boligområder med eneboliger, småhusbebyggelse og
flermannsboliger.
• Effektiv og trygg ferdsel for myke trafikanter.
• Sikre parkering for bakenforliggende rekreasjonsområder og turstier.
• Bedre trafikale forhold ved Langenes skole.
Plan- og miljøutvalget besluttet 28.2.2018 at forslag til reguleringsplan skulle legges ut på
offentlig ettersyn, som resulterte i innsigelser fra Vest-Agder fylkeskommune og Statens
vegvesen. Etter forhandlinger har fylkeskommunen v/ SAM-utvalget besluttet å trekke
innsigelsen, under forutsetning at det planen er justeres iht. forslag som ble drøftet med
kommunens forhandlingsutvalg. Vegvesenets innsigelse er foreslått imøtekommet.
Planen fremmes derfor til sluttbehandling.
Kort om planforslaget:
Planforslaget består av plankart, bestemmelser, planbeskrivelse, ROS-analyse, rammeplan for
vei, vann og avløp, rapport kartlegging av biologisk mangfold, rapport arkeologiske
registeringer, støyrapport, landskapsanalyse, kart over turstier/løyper i området. Etter
innsigelsesforhandlingene er det blitt utarbeidet nye illustrasjoner med tilhørende vurderinger
rundt planens landskapsvirkninger (vedlegg 11).
Planen er bygd opp etter samme prinsipp som områdereguleringen for Ausvigheia, der enkelte
byggeområder kan bygges ut direkte med hjemmel i områdereguleringen. Totalt kan det
bygges ut 74 boenheter i iht. områdereguleringen etter siste revisjon. I tillegg kommer
utleie/sekundærleiligheter.
I øvrige byggeområder er det satt plankrav før utbygging kan iverksettes. Byggeområder med
plankrav ligger lengst inn i feltet fra fylkesveien (øst i planområdet). Medregnes områder som
skal detaljreguleres senere, hjemler planen totalt 154 nye boliger.
I første byggetrinn utgjør 34 av 74 nye boenheter eneboliger.

Kartsnitt: Viser planens utstrekning.
Det er innregulert en ny barnehagetomt med parkering, én større kvartalslekeplass, to mindre
småbarnelekeplasser, gjesteparkering til bakenforliggende friluftsområder og parkeringsplass
til eksisterende fritidsboliger langs Indre kilen. Eksisterende turveiforbindelser et søkt ivaretatt,
samtidig som det er regulert forbindelser mellom det nye og eksisterende boligfelt.
Boligene betjenes av en samlevei med fortau som er direkte knyttet til Langenesveien, sør for
Austre Tjønna. Som en del av første byggetrinn inngår 10 nye boligtomter, som en forlengelse
av eksisterende boligfelt i Øygardsheia. I dette området er det også regulert gang- og sykkelvei
mellom nytt og eksisterende boligfelt.
Langenesveien med ny gang- og sykkelvei inngår i planen fra Langenes skole.
Trafikkområdene utenfor Langenes skole inngår i planen med bussholdeplasser, parkering og
overganger m.m.
Endringer etter offentlig ettersyn og innkommende merknader:
Det er kommet mange merknader til planen som er oppsummert i vedlegg 13 av forslagsstiller,
med noen suppleringer fra administrasjonen. Kopi av merknadene er vedlagt (vedlegg 14).
På bakgrunn av høringsuttalelsene har det blitt foretatt mindre justeringer i både plankart og
planbestemmelser. Endringer som er foretatt i bestemmelser er skrevet med farge for å
synliggjøre endringene fra førstegangsbehandling.
Statens vegvesen fremmet innsigelse om at gang- og sykkelveien fra avkjørsel til det nye feltet
fram til Langenesskole skal være etablert før det kan tillates nye boliger. Forslagsstiller hadde
opprinnelig foreslått at det kan bygges 25 boliger før gang- og sykkelveien skal være etablert.
Innsigelsen er imøtekommet i revidert forslaget, ved at bestemmelse 2.1 a) er endret til at gangog sykkelveien skal være etablert før det kan gis brukstillatelse til første bolig. Statens
vegvesen har bekreftet i brev datert 09.09.19, at innsigelsen er imøtekommet ved foreslåtte
endring i bestemmelsene (vedlegg 16). Etter oppfordring fra vegvesenet er det også lagt inn i
bestemmelsen at o_SGS2 skal være opparbeidet.

Barnehageenheten i kommunen har stilt spørsmål knyttet til den foreslåtte barnehagetomtens
egnethet. I samråd med enheten har man valgt å detaljere ut mer i planen, hvordan tomten kan
bebygges. I revidert plan er tomten redusert i lengde, parkeringsplass vist og bebyggelsens
plassering styres med byggegrenser. I tillegg er det gjort mindre justeringer av
høydebestemmelser til tomten. Bestemmelsesområder hvor det opprinnelig var tillatt å lagre
overskuddsmasser og foreta terrengendringer er også vesentlig innsnevret. Videre er det tatt inn
én tur/snarveiforbindelse ned mot den eksisterende turveien, som går nord for planområdet.
Snarveiforbindelsen som var foreslått på østsiden av barnehagetomten er tatt ut etter
grundigere vurderinger av terrenget, det er for bratt.

Kartutsnitt: Viser revidert plan nederst. Øverst vises forslaget som opprinnelig ble lagt ut på
offentlig ettersyn.
På nordsiden av Langenesveien, fra krysset til boligfeltet og videre vestover, er det etter
innspill fra Statens vegvesen tatt inn fortau fram til busstopp, som manglet i opprinnelig plan:

Innsigelsen fra fylkeskommunen gikk på manglende illustrasjoner/visualiseringer og for dårlig
landskapstilpasning i byggeområdene. Endringene som er foretatt og som skal gi bedre
landskapstilpasning er reduksjon av bebyggelsens høyde på de høyeste punktene i første
byggetrinn. Byggegrenser for tomtene er også justert for gi større åpne «rom» mellom boligene
som skal dempe fjernvirkningene. Konsekvensen av endringene er at to tomter hvor det
opprinnelig var tillatt 5 boenheter har blitt redusert til 3 boenheter pr. tomt, og at eneboligene i
disse byggefeltene blir noe lavere.
Administrasjonen mener endringene er små justeringer og i det vesentlige innstramninger som
det ikke er nødvendig å høre ytterligere. Forslagsstiller som er berørt av innstramningene
kjenner til alle endringene, og til dels foreslått endringene.
Administrasjons vurdering:
Forslaget følger hovedsakelig opp kommuneplanens arealdel, som har avsatt Øygardsheia nord
til fremtidig boligbebyggelse. Feltet bidrar til å bygge opp om Langenes som knutepunkt, hvor
det allerede er skole, nærmiljøanlegg/fotballbane, barnehage, kirke og butikk.

Kartutsnitt: Planforslaget i blått uten fargefyll med kommuneplanens arealdel under.
Sammenlignet med andre nye byggefelt på Langenes, ligger Øygardsheia nord nærmest
kommunesentret Tangvall. Utbyggingen tilfører området gang- og sykkelvei langs
Langnesveien, mellom skolen og krysset til byggefeltet. I reguleringsplanprosessen er det brukt
mye ressurser på å vurdere hvordan trafikkavviklingen utenfor Langenes skole skal være,
ettersom dagens løsning ikke er optimal.

Kartutsnitt: Viser forslag til ny løsning for trafikkavvikling utenfor Langenes skole.

Kartutsnitt: Viser forslag til plan i transparent med flyfoto.
Forslaget strammer opp trafikkbildet og gjør det bedre å ferdes til fots til og fra skolen og
busstopp. Det er regulert busstopp på begge sider av Langenesveien, og det er lagt til rette for
at gående og syklende som kommer fra nord slipper å krysse parkeringsplassen og sonen for å
hente/levere med bil, hvor det i dag kjører busser. Nord for skolen foreslås en større
parkeringsplass.
Oppsummert forbedrer planen trafikksituasjonen for myke trafikanter som ferdes lokalt på
Langnes.
Utfordringer knyttet til en utbygging generelt på Langenes, er dårlig standard på
Langenesveien videre nordøstover mot Stausland. Flere av innspillene til planen er
bekymringer knyttet til Langenesveien, og at kommunen ikke bør tillate flere nye boliger uten
at veien er oppgradert eller at det stilles rekkefølgekrav.
Det er som kjent vedtatt en reguleringsplan for oppgradering av veien med gang- og sykkelvei,
men det mangler fortsatt finansiering.
I Vianova sine trafikkberegninger for Kjellandsheia er det lagt til grunn at hver boenhet
generer 5 turer pr. døgn. Det samme tallet kan legges til grunn for å anslå en trafikkøkning på
Langenesveien som følge av utbyggingen.

Første byggetrinn består av 74 boenheter. Ettersom det tillates sekundærleiligheter/hybler i
feltet kan det tas utgangspunkt i 100 boenheter, som vil gi en trafikkvekst på ca. 500 kjøretøy
pr. døgn.
Om hele planen, med områder som senere skal detaljreguleres tas med, blir tallet noe høyere.
Det er da lagt opp til totalt 154 boenheter + eventuelle sekundærleiligheter. Med utgangspunkt
i eksempelvis 200 boenheter (lagt på en del utleieenheter) gir det en trafikkvekst på ca.1000
kjøretøy pr. døgn.
Ettersom det er krav om detaljreguleringer på de andre byggetrinnene, vil både kommunen og
vegmyndighetene kunne vurdere trafikksituasjonen forløpende. Statens vegvesen som
vegmyndighet, har verken stilt betingelser om rekkefølgekrav i kommuneplanen, ved avsettelse
av boligområde, eller fremmet innsigelse med krav om oppgradering av Langenesveien, før
området kan bygges ut i reguleringsplanprosessen (utover gang- og sykkelvei til skolen).
Administrasjonen legger da til grunn at den foreslåtte utbyggingen, som minimum første
byggetrinn, er forsvarlig uten oppgraderinger av Langenesveien, selv om situasjonen ikke kan
sies å være optimal.
Frilufts- og natur-, og miljøinteresser:
Innspill til planen går på at Feievann med tilhørende naturområder vil forsvinne som følge av
planen. Reguleringsplanen medfører inngrep i arealer som i dag fremstår som natur/utmark,
men planen hjemler ingen boligutbygging helt opp til Feievann. Vannet med tilhørende
landarealer er avsatt til frilufts formål.
Friluftsinteresser har vært rettet fokus på i hele planprosessen ettersom utbyggingen grenser
opp mot et viktig friluftsområde. Administrasjonen mener det er hensyntatt ved at det regulert
inn parkeringsplass ved Tjønna og dagens traktorvei som går østover forbi Feievann er
opprettholdt. Dvs. at standarden tillates oppgradert til turvei. Videre er det regulert
snarveiforbindelser fra barnehagetomten ned til turveien for at det nye boligfeltet skal få lettere
tilgang til friluftsområdene.
Det også sikret snarveiforbindelse nord/sør retning fra dagens boligfelt på Øygardsheia og
gjennom det nye feltet til tur tur/traktorveien i nord. Denne forbindelsen vil også ha funksjon
som en snarveiforbindelse ned til eksisterende boligfelt og skolen, fra det nye boligfeltet.
Naturmangfold er kartlagt (se egen rapport) og det fremkommer ikke at det er arter eller
naturtyper av særlig stor forvaltningsinteresse i planområdet. Forekomsten av fremmede arter
er liten. Det er kun registrert to arter i tilknytning til Langenesveien helt vest i
reguleringsplanområdet.
I deler av områdene som er regulert til friluftsformål tillates oppfylling av terrenget. Det er
foretatt befaring tidligere i planprosessen og administrasjonen har ingen indikasjoner på at
området har særegne kvaliteter som skiller det fra andre områder. Det er mye kupert terreng,
men det går en sti gjennom området, vist på kartutsnittet under.

Formålet med oppfyllingen er foruten å bli kvitt overskuddsmasser å tilgjengelig gjøre området
og anlegge tiltak som eksempelvis akebakke og liggnende tiltak som faller naturlig inn under
friluftsformålet. Administrasjonen legger til grunn at ferdsel gjennom området sikres når
området eventuelt blir bearbeidet.
Det kan videre nevnes at det går en bekk opp fra Kilen til Feievann, som trolig er sjøørret
førende (se biologisk mangfold rapport), og som på det nærmeste grenser 1 meter fra sonen
hvor det potensielt kan komme terrengarronderinger. Administrasjonen forutsetter at det ved
utbygging foretas konkrete vurderinger i forhold til avrenning fra fyllmasser til bekken.
Dersom det må fylles tett på bekken må det sikres mot avrenning eller at tiltaket gjennomføres
på et tidspunkt av året da avrenning gir minst skade på vassdraget. Eventuelle utslipp betinger
særskilt tillatelse etter forurensingsloven og administrasjonen går derfor ikke nærmere inn på
det.
Øygarden hyttefelt:
Flere av hytteeierne syd for planen er skeptisk at det tillates etablert vei og nye tomter tett på
hyttene med de nærulemper det medfører:

Kartutsnitt: Viser planen i forhold til eksisterende fritidsbebyggelse i sør.
Det er startet opp privat planarbeid for hyttefeltet (detaljregulering for Øygardsheia syd) med
formål å oppruste dagens gangvei til kjørevei gjennom hyttefeltet. Administrasjonen mener det
er naturlig at den regulerte vei og parkeringssituasjonen blir vurdert på nytt i den pågående
planprosessen for å unngå situasjoner med to parallelle veier.
Ettersom områdereguleringen regulerer dagens parkeringsområde til flere av hyttebeboerne til
boligtomter er det likevel nødvendig at det foreligger en fullverdig erstatningsløsning i
områdereguleringen. Eventuelle endringer må tas i den andre pågående planprosessen, slik at
det til enhver tid foreligger en mulig fullverdig parkeringsløsning til hyttefeltet.
Risiko og sårbarhet:
Det er utarbeidet ROS-analyse som følger planen. Tomter som ligger nærmest Langenesveien
er ifølge støyrapport utsatt og det vil bli iverksatt støytiltak ved utbygging av tomtene.

Vedlegg
1
Revidert plankart
2
Reviderte bestemmelser
3
Planbeskrivelse
4
Veg plan
5
VA plan
6
Oversiktsplan turløypenett
7
Snitt bebyggelse
8
Støyrapport
9
Arkeologiske registeringer
10 Landskapsanalyse
11 Landskapsanalyse tilleggsutredning
12 Ros-analyse
13 Merknadsbehandling offentlig ettersyn
14 Kopi av merknader offentlig ettersyn
15 Frafall av innsigelse - fylkeskommunen
16 Frafall av innsigelse - Statens vegvesen
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REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL
OMRÅDEREGULERING ØYGARDSHEIA
PlanID:
Plankart dato:
Reguleringsbestemmelser dato:
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201601
Rev C 30.08.2019
Rev C 30.08.2019

FORMÅL MED PLANEN

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


BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 1)
o Boligbebyggelse, B201-B401
o Frittliggende småhusbebyggelse, BFS106-BFS107, BFS109-BFS111
o Konsentrert småhusbebyggelse, BKS101-BKS105, BKS108
o Barnehage, BBH
o Undervisning, o_BU1
o Øvrige kommunaltekniske anlegg, o_BKT1 – o_BKT2
o Lekeplass, o_BLK1 - o_BLK3



SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 2)
o Veg, o_SV1 - o_SV7
o Kjøreveg, SKV1
o Gang- og sykkelveg, o_SGS1 - o_SGS9
o Gangveg, o_SGG1 - o_SGG2
o Annen veggrunn
o Kollektivholdeplass, o_SKH1 - o_SKH3
o Parkeringsplasser, o_SPP1 - o_SPP4 og SPP1



GRØNNSTRUKTUR (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 3)
o Turveg, GTD1, GTD2 og o_GTD3



LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 5)
o Skogbruk, LSK1
o Friluftsformål, LF1-LF11, o_LF1



BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 6)
o Ferdsel, o_VFE
o Friluftsområde, VFR1



HENSYNSSONER (pbl § 12-6)
o Faresone - Høyspenningsanlegg (inkludert høyspentkabler), H370_1 - H370_3



BESTEMMELSESOMRÅDE (pbl § 12-7)
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§2

Bestemmelsesområde - anlegg- og riggområde #1

REKKEFØLGEBESTEMMELSER

2.1 Veganlegg
a) Før det kan gis igangsettingstillatelse til mer enn 25 boenheter, eller senest før første
brukstillatelse til bolig innenfor områdene BKS101-BKS105, BFS106-BFS107, BKS108 og
BFS109, skal gang- og sykkelveg «o_SGS1 og o_SGS2» fra planlagt boligfelt til Langenes
skole være opparbeidet.
b) Før det kan gis igangsettingstillatelse til mer enn 10 boenheter innenfor områdene B201B401, skal gang- og sykkelveg «o_SGS5» være opparbeidet.
2.2 Parkering
a) Før det kan gis igangsettingstillatelse til mer enn 20 boenheter innenfor områdene BKS101BKS104, skal område «o_SPP1 og o_SPP2» være opparbeidet.
b) Før det kan gis igangsettingstillatelse til mer enn 20 boenheter innenfor områdene BKS105,
BFS106, BFS107, BKS108, BFS109 og BFS112, skal område «o_SPP3» være opparbeidet.
2.3 Grønnstrukturanlegg
a) Før det kan gis igangsettingstillatelse til mer enn 25 boenheter innenfor områdene BKS101BKS105, BFS106-BFS107, BKS108, BFS109 og BFS112, skal tursti o_GTD3 være
opparbeidet.
2.4 Kvartalslekeplass
a) Før det kan gis igangsettingstillatelse til mer enn 25 boenheter innenfor områdene B201B401, skal kvartalslekeplass «o_BLK3» være opparbeidet.
2.5 Sandlekeplass
a) Før det kan gis igangsettingstillatelse til mer enn 5 boenheter innenfor områdene BKS101BKS104, skal sandlekeplass «o_BLK1» være opparbeidet.
b) Før det kan gis igangsettingstillatelse til mer enn 5 boenheter innenfor områdene BKS105,
BFS106, BFS107, BKS108 og BFS109, skal sandlekeplass «o_BLK2» være opparbeidet.

§3

FELLESBESTEMMELSER

3.1 Krav om detaljregulering
a) Innenfor områdene B201, B301 og B401 er det krav om utarbeidelse av detaljregulering før
tiltak kan iverksettes.
b) Unntak: Det kan tillates anleggsveger og midlertidig deponi og uttak av masser der formålet
med arbeidet er knyttet til gjennomføring av plan.
3.2 Funksjons- og kvalitetskrav til utforming av arealer, bygninger, anlegg og veg

ØYGARDSHEIA – OMRÅDEREGULERING - BESTEMMELSER

Side 2

a) Samleveger, atkomstveger, fellesveger, gang- og sykkelveger, fortau og andre vegtekniske
anlegg skal prosjekteres og anlegges i h.h.t. standard som fremgår av planbeskrivelsen. Der
planbeskrivelsen ikke sier noe om standard skal Statens vegvesen sine håndbøker legges til
grunn.
3.3 Krav om utomhusplan
a) Ved søknad om tiltak innenfor områder regulert til turveg, lekeplass og kvartalslekeplass skal
det utarbeides en utomhusplan som skal godkjennes av kommunen. Utomhusplan skal vise:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Terrengbearbeiding og overganger mot tilstøtende områder.
Vegetasjon/enkelttrær og andre elementer som skal bevares.
Ny beplantning.
Utforming og møblering av lekearealer.
Plassering og utforming av turveger.
Ras- og fallsikring.
Andre relevante tiltak for tilrettelegging for bruk av områdene; benker, grillplasser
mm.

3.4 Teknisk planer
a) Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid skal det foreligge godkjente
tekniske planer.
b) Tekniske planer som omhandler fv. 456 eller nytt kryss til fv. 456, skal godkjennes av Statens
vegvesen før det gis igangsettingstillatelse.

3.5 Automatisk fredede kulturminner
a) Dersom det i forbindelse med anleggsarbeidet oppdages automatisk fredede kulturminner, må
terrengarbeid straks stanses og fylkeskommunen varsles, jf. kulturminneloven § 8.2.

§4

BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 1)

4.1 Generelle bestemmelser, BKS101-BKS105, BFS106-BFS107, BKS108, BFS109-BFS112
a) Plassering og utforming av alle bygningsmessige tiltak (også garasje) skal være vist på
søknad om igangsettingstillatelse selv om disse arbeidene skal utføres på et senere tidspunkt.
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) Betegnelsen «TLG (topp laveste gulv)» angir laveste tillatte gulvhøyde.
c) Det skal tilstrebes en mest mulig enhetlig utforming av bebyggelsen innenfor hvert delfelt med
hensyn til fasader, takform, farger og materialbruk.
d)
e) Det tillates etablert inntil 34 sekundærleilighet i tilknytning til eneboligene innenfor områdene
BFS106, BFS107, BFS109, BFS110, BFS111 og BFS112. Sekundærleiligheter skal
maksimalt utgjøre 60 m2 bruksareal og tilhøre hovedenheten.
f) Det skal være natursteinsmurer i tomtegrensen mot sør for områdene BKS101-BKS104,
BFS109 og BFS112.
g) Det tillates etablert murer med høyde inntil 2,0 meter for terrengbearbeiding ut til de regulerte
tomtegrensene.
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h) I områdene BKS101-BKS105, BKS108 og BFS110-BFS111 skal boligen oppføres innenfor
byggegrense. Andre tiltak tillates utenfor byggegrense. Garasje tillates oppført utenfor
byggegrensen inntil 1 meter fra grense mot privat naboeiendom.
i) I områdene BFS106, BFS107, BFS109 og BFS112 skal boligen og garasjen oppføres innenfor
byggegrense. Garasjen skal plasseres på den siden av tomta hvor byggegrense er 1 meter fra
grense mot privat naboeiendom.
j) Langs veg tillates garasjen oppført inntil 2 meter fra formålsgrenser for veg dersom den står
parallelt med vegen, og inntil 5 meter fra formålsgrenser for veg dersom den står vinkelrett på
vegen
k) Det skal etableres 2 biloppstillingsplasser for hver boenhet, hvorav 1 biloppstillingsplass skal
være garasje. I tillegg skal det etableres 1 biloppstillingsplass for hver sekundærleilighet.
For boenheter under 50 m2 BRA, er kravet 1 biloppstillingsplass.
l) Uteoppholdsareal pr. boenhet skal minimum være 80 m2.
m) Alle boenheter skal ha uteplass med støynivå under nedre grense for gul støysone, jfr.
T-1442/2016.
n) Alle boenheter skal tilfredsstille krav til innvendig støy etter gjeldende teknisk forskrift.
4.2 Boligbebyggelse, BKS101
a)
b)
c)
d)

Det tillates konsentrert småhusbebyggelse med integrert garasje/carport for inntil 6 boenheter.
3 boenheter skal være universell utformet
Taktype: Flatt tak
BYA= 55% pr. regulert tomt.

4.3 Boligbebyggelse, BKS102
a)
b)
c)
d)

Det tillates konsentrert småhusbebyggelse med integrert garasje/carport for inntil 5 boenheter.
2 boenheter skal være universell utformet
Taktype: Flatt tak
BYA= 55% pr. regulert tomt.

4.4 Boligbebyggelse, BKS103
a)
b)
c)
d)

Det tillates konsentrert småhusbebyggelse med integrert garasje/carport for inntil 14 boenheter.
5 boenheter skal være universell utformet
Taktype: Flatt tak
BYA= 55% pr. regulert tomt.

4.5 Boligbebyggelse, BKS104
a)
b)
c)
d)

Det tillates konsentrert småhusbebyggelse med integrert garasje/carport for inntil 9 boenheter.
3 boenheter skal være universell utformet
Taktype: Flatt tak
BYA= 55% pr. regulert tomt.

4.6 Boligbebyggelse, BKS105
a)
b)
c)
d)

Det tillates konsentrert småhusbebyggelse med integrert garasje/carport for inntil 3 boenheter.
2 boenheter skal være universell utformet
Taktype: Flatt tak
BYA= 50% pr. regulert tomt.

4.7 Boligbebyggelse, BFS106
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a)
b)
c)
d)

Det tillates 1 enebolig med en sekundærleilighet per regulert tomt.
Taktype: Flatt tak.
BYA = 40% pr. regulert tomt.
Det tillates 1 garasje på inntil 50 m2 per regulert tomt og med gesimshøyde inntil 4 meter.

4.8 Boligbebyggelse, BFS107
a)
b)
c)
d)
e)

Det tillates 1 enebolig med en sekundærleilighet per regulert tomt.
3 boenheter skal være universell utformet.
Taktype: Flatt tak.
BYA = 40% pr. regulert tomt.
Det tillates 1 garasje på inntil 50 m2 per regulert tomt og med gesimshøyde inntil 4 meter.

4.9 Boligbebyggelse, BKS108
a)
b)
c)
d)

Det tillates konsentrert småhusbebyggelse med integrert garasje/carport for inntil 3 boenheter.
2 boenheter skal være universell utformet
Taktype: Flatt tak
BYA= 50% pr. regulert tomt.

4.10 Boligbebyggelse, BFS109
a)
b)
c)
d)
e)

Det tillates 1 enebolig med en sekundærleilighet per regulert tomt.
Eneboligene skal være universell utformet
Taktype: Flatt tak.
BYA = 40% pr. regulert tomt.
Det tillates 1 garasje på inntil 50 m2 per regulert tomt og med gesimshøyde inntil 4 meter.

4.11 Boligbebyggelse, BFS110
a)
b)
c)
d)
e)

Det tillates 1 enebolig med en sekundærleilighet per regulert tomt.
Eneboligene skal være universell utformet
Taktype: Saltak.
BYA = 40% pr. regulert tomt.
Det tillates 1 garasje på inntil 50 m2 per regulert tomt og med mønehøyde inntil 5,5 meter.

4.12 Boligbebyggelse, BFS111
a)
b)
c)
d)

Det tillates 1 enebolig med en sekundærleilighet per regulert tomt.
Taktype: Flatt tak.
BYA = 45% pr. regulert tomt.
Det tillates 1 garasje på inntil 50 m2 per regulert tomt og med gesimshøyde inntil 4 meter.

4.13 Boligbebyggelse, BFS112
a)
b)
c)
d)
e)

Det tillates 1 enebolig med en sekundærleilighet per regulert tomt.
Eneboligene skal være universell utformet
Taktype: Flatt tak.
BYA = 40% pr. regulert tomt.
Det tillates 1 garasje på inntil 50 m2 per regulert tomt og med gesimshøyde inntil 4 meter.

4.13 Boligbebyggelse, B201
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a) Området skal detaljreguleres for konsentrert småhusbebyggelse. Det tillates maksimalt 40
boenheter.
4.14 Boligbebyggelse, B301
a) Området skal detaljreguleres for konsentrert småhusbebyggelse. Det tillates maksimalt 15
boenheter.
4.15 Boligbebyggelse, B401
a) Området skal detaljreguleres for konsentrert småhusbebyggelse. Det tillates maksimalt 25
boenheter.
4.16 Barnehage, BBH
a)
b)
c)
d)

Område omfatter arealer til barnehage.
Taktype: Flatt tak.
BYA = 40%.
Det tillates mindre tiltak/bygg som boder, lekeapparater, gjerder og lignende konstruksjoner
samt støytiltak utenfor byggegrense.

4.17 Undervisning, o_BU1
a) Området omfatter arealer til undervisning.

4.18 Øvrige kommunaltekniske anlegg, o_BKT1, o_BKT2
a) Innenfor området tillates oppført tekniske anlegg/byggverk som pumpestasjon, trafo, o.l.
funksjoner.
b) Utnyttelsesgrad BYA = 100 % BYA.
c) Maksimal tillatt gesimshøyde er 3,0 meter, og maksimal tillatt mønehøyde er 4,0 meter.
4.19 Lekeplass, o_BLK1, o_BLK2 og o_BLK3
a) Området «o_BLK1 og o_BLK2» er offentlige og skal opparbeides som sandlekeplass.
b) Området «o_BLK3» skal opparbeides som offentlig kvartalslekeplass med lekeapparater og
sitteplasser. Arealet skal ha variert terreng. Det skal legges til rette for allsidig aktivitet for
aldersgruppen 5 -13 år.

§5

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

5.1 Veg, o_SV1
a) Området o_SV1 er offentlig hovedveg og fylkesveg.
5.2 Veg, o_SV2 - o_SV7
a)
b)
c)
d)

Område o_SV2 er offentlig samleveg for boligområdet.
Område o_SV3 er offentlig atkomstveg for boligområdet.
Område o_SV4 er offentlig atkomstveg for boligområdet.
Område o_SV5 er offentlig atkomstveg til parkering og hente-/leverings-område ved skolen.
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e) Område o_SV6 er offentlig atkomstveg fra parkering ved skolen og til bakenforliggende
eiendommer.
f) Område o_SV7 er atkomstveg til bakenforliggende eiendommer.
5.3 Kjøreveg, SKV1
a) Området SKV1 er privat veg.
5.4 Gang- og sykkelveg, o_SGS1 – o_SGS9
a) Områdene o_SGS1-o_SGS9 er offentlig gang- og sykkelveg.
5.5 Gangveg, o_SGG1, o_SGG2
a) Områdene o_SGG1 og o_SGG2 er offentlig gangveg.
5.6 Annen veggrunn
a) Områdene skal benyttes til grøfte- og sideareal, snøopplag, siktsone, skjæringer- og
fyllingsutslag, murer, sikringsgjerder, stabiliserende tiltak, rekkverk o.l.
5.7 Kollektivholdeplasser, o_SKH1, o_SKH2 og o_SKH3
a) Områdene skal benyttes til kollektivholdeplasser for buss.
5.8 Parkeringsplasser, o_SPP1, o_SPP2, o_SPP3, o_SPP4 og SPP1
a)
b)
c)
d)
§6

Område o_SPP1 er offentlige og skal betjene tur- og friområder i plan.
Områdene o_SPP2 og o_SPP3 er offentlig og er regulert til gjesteparkeringsplasser.
Område o_SPP4 er offentlige og skal betjene skolen.
Områdene SPP1 er privat parkeringsplass.
GRØNNSTRUKTUR (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 3)

6.1 Turveg, GTD1, GTD2 og o_GTD3
a) Område «GTD1» omfatter turveg og tillates også benyttet som traktor veg. Det tillates
endringer i traseen for å få best mulig terrengtilpasning og minst mulig inngrep. Turvegen er i
hovedsak en reetablering av eksisterende traktor veg.
b) Område «GTD2» omfatter turveg som tilpasses i terrenget. Det tillates mindre terrenginngrep.
c) Område «o_GTD3» omfatter offentlige turveg mellom område «o_BLK1» og eksisterende
lekeplass utenfor planområdet mot sør. Turvegen er i hovedsak en reetablering av
eksisterende sti.

§7

LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 5)

7.1 Skogbruk, LSK1
a) Område er privat og regulert til skogbruk. Formål omfatter velteplass.
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7.2 Friluftsformål, LF1 – LF11, o_LF1
a) Områdene «LF1-LF11» er regulert til friluftsformål. Det tillates etablering av tiltak som fremmer
friluftsformålet.
b) Området «o_LF1» er offentlig og en buffer mellom parkeringsplass «o_SPP4» og tilstøtende
boligområde.
c) Områdene «LF9 og LF10» kan benyttet til uteaktivitet for barnehagen

§8

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 6)

8.1 Ferdsel, o_VFE
a) Område omfatter offentlig ferdsel i sjø.
8.2 Friluftsområde, VFR1
a) Områdene omfatter friluftsområde i sjø og vassdrag. Det kan tillates mindre tiltak i samsvar
med bestemmelsene under § 7.2 friluftsformål.

§9

HENSYNSSONER (pbl § 12-6)

9.1 Faresone – Høyspenningsanlegg, H370
a) Fareområdet «H370_1, H370_2 og H370_3» omfatter høyspentlinje.
b) Det tillates ikke etablering av bebyggelse for varig opphold av personer innenfor fareområdet.
c) Høyspentlinje som går over områdene BFS111, B201 og B401 skal legges i bakken.

§ 10

BESTEMMELSESOMRÅDE (pbl § 12-7)

10.1 Bestemmelsesområde, Juridiske flater, linjer og punkt
a) Område «#1-#6» tillates benyttet til midlertidig anlegg- og riggområde
b) Området «#1-#6» skal dekkes med jord og revegeteres med naturlig vegetasjon når tiltaket er
ferdig.
c) Området «#1, #2 og #6» kan fylles opp slik at nytt terreng tilpasses eksisterende terreng på en
naturlig måte. Det skal unngås å skape nye høye skrenter som krever sikring.
d) Området «#1 og #2» tillates benyttet til deponi
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1 Sammendrag
På vegne av Repstad Eiendom AS har ViaNova Kristiansand AS i samarbeid med Feste
Grenland AS og med Søgne kommune, utarbeidet områdeplan for Øygardsheia i Søgne
kommune. Planen har skiftet navn fra «Langenesåsen – Øygardsheia» ved oppstartsvarsel, til
kun «Øygardsheia».
Områdeplanen er basert på gjeldende kommuneplan sin arealdel (2012 – 2020).
Øygardsheia områdeplan har følgende hovedmål:
 Skape gode og attraktive boligområder med eneboliger, småhusbebyggelse og
flermannsboliger.
 Effektiv og trygg ferdsel for myke trafikanter.
 Sikre parkering for bakenforliggende rekreasjonsområder og turstier.
 Bedre trafikale forhold ved Langenes skole
Planområdet omfatter 154 nye boliger.
Planområdet er godt kartlagt med tanke på hvilke området som egner seg til bebyggelse,
valg av vegtraseer, områder til rekreasjon og naturelementer som det må tas hensyn til.
En del av boligområdene er detaljert på detaljreguleringsnivå. De øvrige boligfeltene (B201,
B301 og B401) er det satt krav om detaljreguleringsplan.
Hovedatkomsten til området blir via nytt kryss til fv. 456. Det nye krysset blir mellom
Langenes skole og veg til Stokkelandsskogen.
På sørsiden av Feievann er det et større sammenhengende rekreasjonsområde som er
regulert til skogbruk og frilufts formål. Området omfatter flere eksisterende turstier/turveier
og grenser opp mot sjø og vann. Dette åpner for mulighet til bading. Nord for planområdet
er det store og attraktive skogsområder til rekreasjon.
Søgne kommune, ved Plan‐ og miljøutvalget, har fattet vedtak den 22.06.2016 om at
tiltakshaver kan utarbeide områderegulering.
Områdeplanen utløser ikke krav om konsekvensutredning. Det er utarbeidet flere
temautredninger som er vedlagt planen.
Det ble meldt oppstart av planarbeidet i november 2016. Det tas sikte på at planarbeidet vil
bli gjennomført og ferdigstilt i løpet av 2017.
Informasjon vil bli tilgjengelig på Søgne kommunes internettside (www.sogne.kommune.no).

2 Bakgrunn
2.1 Hensikten med planen
I bestemmelsene til kommuneplanens arealdel er det krav til utarbeidelse av områdeplan,
før nye tiltak kan gjennomføres. Deler av områdereguleringsplanen er utarbeidet som en
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detaljregulering som viser detaljer slik som tomtedeling, utnyttelsesgrad, antall boenheter
mm innenfor hvert delfelt.
Områdereguleringen tilrettelegger i hovedsak nye arealer til boligområder, infrastruktur og
rekreasjonsområder i h.h.t. kommuneplanens arealdel.

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold
Tiltakshaver:
Repstad Eiendom AS, Pb. 983, 4682 Søgne.
Tiltakshavers kontaktperson er Ole Johan Bueklev.
Rådgivende ingeniørfirma:
‐ ViaNova Kristiansand AS, Pb. 541, 4665 Kristiansand.
Prosjektansvarlig er Anita Wiberg Gjelsten.
Prosjektmedarbeidere: Even F. Lorentsen, Tore A. Nilsen, Håvar B. Stormoen,
Asbjørn Eide og Marry Sjøvold.
‐ Feste Grenland AS, Pb. 120, 3901 Porsgrunn.
Prosjektmedarbeider Therese Hagen, David Fjågesund.
Eksisterende fylkesveg (fv. 456) er regulert offentlig. I forslag til områderegulering er det i
tillegg regulert nye offentlige veger, g/s‐veg, parkering og lekeplasser mm. Dette innebærer
at en del tidligere privat areal, nå blir i offentlig eie.

2.3 Tidligere vedtak i saken
Administrasjonen i Søgne kommune fremmet den 22.06.2016 saksfremlegg til Plan‐ og
miljøutvalget, i forbindelse med utarbeidelse av områderegulering for Øygardsheia.
I vedtaket gir Søgne kommune Repstad Eiendom AS tillatelse til å utarbeide
områderegulering for Øygardsheia.

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

2.5 Utredninger
I forslag til områderegulering er det utført utredninger og temaplaner som skal følge
planforslaget.
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2.6 Vedlegg
1. Plankart
2. Bestemmelser
3. ROS
4. Tekniske planer for veg og VA
5. Illustrasjonsplan
6. Støyrapport
7. Landskapsanalyse
8. Arkeologiske registreringer, Fylkeskonservator
9. Biologisk mangfold, registrering av Agder naturmuseum og botanisk hage
10. Oppstartsvarsel (brev og annonse)
11. Mottatte merknader ved oppstart
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3 Planprosessen
Medvirkningsprosessen har vært delt i to.
‐ Kommunen og utbygger:
Det er gjennomført oppstartsmøte den 08.02.2016 mellom administrasjonen i Søgne
kommune, Repstad Eiendom AS og ViaNova Kristiansand AS. I tillegg har det vært møte
mellom administrasjonen i kommunen og utbygger den 21.01.2016, 10.02.2017 og
22.03.2017.
‐ Internt:
Det har vært gjennomført jevnlige møter i prosjektet mellom utbygger Repstad Eiendom AS,
rådgiver ViaNova Kristiansand AS og Feste Grenland AS.
‐ Varsel til grunneiere, naboer og etater:
Det ble varslet oppstart av reguleringsarbeid, med områderegulering og detaljregulering. Det
ble annonsert i avisen Søgne og Songdalen Budstikke den 23.11.2016 samt brev til berørte
parter den 18.11.2016.
Grunneierliste ble oversendt av Søgne kommune.

Figur 1 Planavgrensning ved oppstartsvarsel.
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4 Planstatus og rammebetingelser
4.1 Overordnede planer
• FYLKESKOMMUNAL PLAN
En balansert utvikling av Kristiansandsregionen tilsier at Søgne bør ta høyde for å vokse med
5000 innbyggere innen 2050. I henhold til gjeldende kommuneplan har Søgne arealreserver
til å kunne vokse med omtrent 1.000 innbyggere i Langenes krets.
For boligområdene i Søgne anbefales det å bygge opp om to akser som har potensiale til å få
et godt busstilbud. En av disse aksene er Tangvall‐Høllen‐Årosskogen‐Stokkelandsskogen‐
Langenes.
Herunder er det lagt vekt på nasjonale rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal‐ og
transportplanlegging (ATP), med bl.a. gangavstand til knutepunkter på hovedårene for
kollektivtrafikknettet.
I jordloven legges det vekt på at dyrket jord ikke skal brukes til formål som ikke tar sikte på
jordbruksproduksjon.
I PBL § 1‐8, er det i utgangspunktet forbud mot bygging i 100‐metersbeltet langs sjø og
vassdrag.

• KOMMUNEPLANENS AREALDEL
‐ Kommuneplanens arealdel:
Bestemmelsene til kommuneplanens arealdel er det satt krav til utarbeidelse av
områderegulering av Øygardsheia. Det åpnes for inntil ca. 180 boenheter, og det bør
reguleres inn areal til ny barnehage. Øygardsheia ligger inn under Langenes skolekrets, og
skolen vil ha kapasitet til å håndtere utbyggingen.
‐Kommunedelplan for sykkel:
Fremtidig sykkelveg langs Langenesveien, fra Stauslandskrysset til Langenes skole.

4.2 Gjeldende reguleringsplaner
Følgende eksisterende reguleringsplaner innenfor avgrensningen til områdeplanen blir
berørt:
‐

Øygardsheia del av 16/2 (ID19940616‐2) vedtatt 16.06.1994, er regulert til offentlig
friområde, anlegg for lek.
Friområde og veg på tilpasses hverandre.
‐ Del av 16/2 Øygardsheia (ID19891019‐1) vedtatt 19.10.1989, er regulert til kjørevei
og offentlig friområde.
Vegformål må tilpasses hverandre.
‐ Del av Stokkelandsskogen (ID19740708) vedtatt 08.07.1974, er regulert til boliger,
kjørevei, parkeringsplass og offentlig friområde.
Tilpasning langs Langenesveien.
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‐

Stokkelandsskogen (ID19700129) vedtatt 29.01.1970, er regulert til kjørevei, felles
grøntareal, offentlig friområde og forretning.
Sammenkobling av vegformål.
‐ Stokkelandsskogen øst (ID19730427) vedtatt 27.04.1973, er regulert til allmennyttig
formål‐undervisning.
Tilpasning mot allmennyttige formål.
‐ Gnr. 16, bnr. 1 m.fl. (ID19900513) vedtatt 13.05.1990, er regulert til kjørevei og
annen veggrunn, g/s‐veg.
Tilpasning av samferdselsformål.
‐ Reguleringsplan for Stokkelandsåsen (ID 19981119), regulert til felles grøntareal.
Tilpasses ny g/s‐veg.

4.3 Tilgrensende planer
Følgende reguleringsplaner er tilgrensende til områdeplanen:
‐

‐

Statens vegvesen har igangsatt planarbeid for Fv. 456, Sebbetåa‐Stokkelandsskogen
(ID201513). Formål ny bru over Søgneelva og ny vei.
Vegformål følger planavgrensningen.
Reguleringsplan Del av Kileneset (ID 20090924) vedtatt 24.09.2009, regulert til
trafikkområde i sjø og vassdrag.
Planene må tilpasses i sjøen.

Figur 2 Gjeldende og tilgrensende reguleringsplaner.

4.4 Temaplaner
Følgende temaplaner er utarbeidet:
 Støyrapport, 26.06.2017, ViaNova Kristiansand AS.
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Landskapsanalyse, August 2016, Feste Grenland AS.
Biologisk mangfold Øygardsheia, 2017, Agder Naturmuseum og botanisk hage IKS
Arkeologiske registreringer Stokkelands‐Øygarden, 10.05.2017, Fylkeskonservatoren

4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer
Miljøverndepartementets retningslinje grenseverdier for støy, T‐1442.
Vannressursloven.
Miljøverndepartementets rundskriv T‐2/08 om barn og planlegging.

4.6 Krav om detaljreguleringsplan
Plan‐ og miljøutvalget i Søgne kommune fattet vedtak i møte den 22.06.2016 at det skal
utarbeides detaljregulering for første byggetrinn.
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5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
5.1 Beliggenhet
• Beliggenhet
Planområdet ligger i Søgne kommune, på Langenes, ca. 0,5 km nordøst for Langenes
barneskole.

Figur 3 Oversiktskart av planområdet.

Figur 4 Øygardsheia, dronebilde av østre del.
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• Avgrensning og størrelse på planområdet
Området er på totalt ca. 297 da.
Avgrensningen i nord følger midten av Feievann og dalsøkket vestover til vest for Østre
Tjønna. Avgrensing i vest følger vestsiden av fv. 456 ned til Langenes skole. Avgrensing i sør
følger nordsiden av eksisterende boligfelt Øygardsheia og nordsiden av eksisterende
hyttefelt. Lengst øst følger planavgrensningen bekken mellom Feievann til Indre Kilen og
videre gjennom sundet mellom Ytre Kilen og Indre Kilen.

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Planområdet er for det meste dekket av skog, og inkluderer traktorveger og stier. Gjennom
deler av planområdet går en høyspentlinje som luftspenn. Planområdet omfatter også deler
av Feievann.
Lengst sørøst tilstøter planen eksisterende hyttefelt. Sør for planområdet ligger eksisterende
boligfelt Øygardsheia. Mot sørvest ligger Langenes skole og Langenes arbeidskirke, og i vest
er det eksisterende boligområde Stokkelandsskogen.
I mot nord er det i hovedsak tilstøtende skogsområder.

5.3 Stedets karakter
• Struktur og estetikk/ byform
Planområdet er landlig og består av naturarealer med skog og vann, kystlinje og tilstøtende
boligområder. Atkomst til området er via Langenesveien (fv. 456).
• Eksisterende bebyggelse
Innenfor planområdet er det ingen eksisterende bebyggelse, med unntak av en fritidsbolig.
Tilstøtende boligområde består i all hovedsak av frittliggende småhusbebyggelse.
Sør for planområdet ligger Langenes skole og Langenes arbeidskirke.

5.4 Landskap
• Topografi og landskap
Området er et typisk sørlandsk landskap, småkupert skogsterreng. Hovedutstrekningen av
åsen er vest‐øst, og med noen bratte sider. Det er noen eksponerte topper, med høyder opp
mot 50 meter og med fin utsikt. Planområdet stiger fra sjøen og opp mot 50 meter.
• Solforhold
Området ligger solrikt til, med god utsikt mot sør og øst.
• Lokalklima
Det er et lokalt mildt kystklima. Skogstypen er en blanding av lauv og barskog. Best
skogbonitet er på nordre del av åsryggen Øygardsheia. Området er mer vindutsatt på de
høyereliggende arealene.
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• Estetisk og kulturell verdi
Det er ingen spesielle forhold som utpeker seg. Området er et skogs og rekreasjonsområde
med gode utsiktsforhold mot Søgneskjærgården.

5.5 Kulturminner og kulturmiljø
I databasen «Askeladden» er det registrert et arkeologisk minne «isdam» (Østre Tjønna),
hvor det ble skåret ut is fra ca. år 1910 og senere. Dette er ikke fredet.
Det er registrert et automatisk fredet kulturminne (gravminne) på Kjellevikheia, som ligger
utenfor planområdet i nordvest.
Vest‐Agder Fylkeskommune v/ Fylkeskonservator v/ Ghattas Sayej har befart område i mars
2017. Det ble ikke påvist automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Utenfor
planområdet i nordvest (Kjellevikheia), er det påvist en annen gravrøys ca. 40 meter vest for
den opprinnelig registrerte røysen. (se vedlegg)
Norsk Maritimt Museum (NMM) har ved melding til oppstart av planen ingen innspill i
forhold til eventuelle kulturminner under vann.

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 Skog+landskap (www.skogoglandskap.no), Naturbase
(www.naturbase.no), Artsdatabanken (www.artsdatabanken.no), Miljøstatus
(www.miljostatus.no), og NGU for mineralressurser (www.ngu.no). En påvirkning av et
økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt
for.
Det er registrert følgende forekomster:
 VEGETASJON OG BONITET:
Planområdet består av en blanding av lauvskog og bartrær, fra lav til høy bonitet.
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Figur 5, kartutsnitt fra skog+landskap (KILDEN)
 NATURBASE:
Innenfor planområdet er det Miljødirektoratets database registrert ålegrassamfunn i Indre
og Ytre Kilen.

Figur 6, kartutsnitt, Naturbase.
 ARTSOBSERVASJONER:
I artsdatabanken er det følgende registreringer utenfor planområdet:
‐ Følgende arter er registrert som uønsket (svarte lista):
Ved Østre Tjønna:
Kulekarse, svartelista plante som «potensiell høy risiko» (PH).
‐ Følgende arter er registrert som sårbare (rød lista):
Vestsiden av langenesveien:
Gulvspurv, rødliste fugl som «nær truet» (NT).
Ytre Kilen (sjø):
Stær, rødliste fugl som «nær truet» (NT).
Makrellterne, rødliste fugl som «sterkt truet» (EN).
Indre Kilen (sjø):
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Lappfiskand, rødliste fugl som «sårbar» (VU).
Innenfor planområdet er det kun registrert Stripetorskemunn, svartelista plante som «svært
høy risiko» (SE). Denne er observert sør for Østre Tjønna og nordøst for fylkesveien, der hvor
nytt kryss er regulert.

Figur 7, kartutsnitt, Artsdatabanken.
 FORURENSNING:
I h.h.t. databasen Mijøstatus, er det ingen forurensning av grunnen i planområdet.

Figur 8, kartutsnitt, Miljøstatus, forurenset grunn.
 NATURRESURSER:
I h.h.t. databasen til NGU for mineralressurser, er det ingen konflikt med registrerte
mineralressurser av nasjonal eller regional verdi. Det vises til kart nedenfor.
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Det er ingen drivverdige jordressurser i området.

Figur 9, kartutsnitt, NGU, mineralressurser.

Agder naturmuseum og botanisk hage IKS:
Agder naturmuseum og botanisk hage IKS har gjennomført registrering av biologisk
mangfold i planområdet. Det er ikke registrert naturtyper av regional eller nasjonal verdi
innenfor planområdet. Det er heller ikke registrert sjeldne eller truede arter.
I tilknytning til Langenesveien i vest er det registrert fremmede arter (svartelistearter),
stripetorskemunn (svært høy risiko) og kulekarse (potensiell høy risiko).
Bekken mellom Feievann og Indre Kilen er trolig sjøørret‐førende. Kantsonene langs bekken,
og ved Feievann bør bevares.
Det er registrert et lokalt viktig ålegrassamfunn i nærheten av planområdet i nordvestenden
av Indre Kilen. I Ytre Kilen utenfor planområdet er det registrert ålegrassamfunn, samt
naturtypen «strandeng og strandsump». (Se vedlegg).

5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder
Naturområdene benyttes til nærrekreasjon som turgåing og bading. Det går traktorveier og
stier på kryss og tvers som benyttes til friluftsliv. Det er også tømmeruttak i skogen. På Indre
og Ytre Kilen er det rekreasjon med båter og bading.
Det er et omfangsrikt og godt utbygd turvegnett i nærheten av planområdet som er mye i
bruk hele året. Vest i planområdet vil berøre turvegnettet.
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Figur 10, kartutsnitt, oversikt eksisterende turveger.

5.8 Landbruk og kulturlandskap
Det er ikke dyrka mark med grasproduksjon eller beitemark innenfor planområdet.
Det er ikke registrerte steingjerder som eiendomsgrenser.

Figur 11 Skogsområder nord for eksisterende boligområde Øygardsheia.
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5.9 Trafikkforhold
• Vegsystem
Hovedatkomstvegen til planområdet er via fv. 456 (Langenesveien) både fra vest (Tangvall)
og øst (Kristiansand). Vegbredden på eksisterende fv. 456 er ca. 6,5m.

Figur 12 Område nytt kryss fra Langenesveien til boligområde.
• Trafikkmengde og skiltet hastighet
Trafikkmengden på fv. 456 i 2015 var ca. 3100 ÅDT, hvorav 4% var tungtrafikk.
Skiltet hastighet på fv. 456 i området er 60 km/t. Ved Langenes skole og avkjøringen til
eksiterende boligfelt Øygardsheia er skiltet hastighet 50 km/t.
• Ulykkessituasjon
I tidsrommet 1980 til 1996 er det 6 registrerte trafikkulykker på strekningen fra
kryssområdet ved Stokkelandsskogen til Langenes skole. Av disse var en dødsulykke, 5 var
lettere skadet. To av ulykkene var fotgjenger, 1 stk. var mc‐ulykke og 3 stk. var bilulykker.
Etter 1996 er det ikke registret trafikkulykker i området.

Figur 13 Registrerte trafikkulykker langs Langenesveien (fv. 456) i tidsrommet 1980‐1996.
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• Trafikksikkerhet for myke trafikanter
Fra Langenes skole og sørover er det atskilt gang‐ og sykkelveg langs fv. 456 Langenesveien.
Nordover fra Langenes skole er det ikke gang‐ og sykkelveg langs Langenesveien. Vestover
fra skolen er det turveg gjennom skogen som benyttes som gs‐veg mot Tangvall. Kryssing av
fv. 456 skjer i plan ved kryss til eksisterende boligfelt Øygardsheia ved skolen.
• Trafikksikkerhet ved skolen
Det er hente/levere område ved skolen i en kurve i dag. Langs område går fortau/sykkelveg.
I samme område er det parkering for de ansatte. Det er derfor blanding av myke trafikanter
og kjørende i dette område og få parkeringsplasser.
• Kollektivtilbud
På Langenesveien er det tilrettelagt for kollektivtilbud, men busstopp sørover ved skolen er i
kjørevegen.

Figur 14 Eksisterende bussholdeplasser ved avkjøring til Stokkelandsskogen.

Figur 15 Eksisterende bussholdeplasser ved Langenes skole.
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5.10 Barns interesser
Barns interesser er i stor grad knyttet til friluftsinteressene og bruk som rekreasjonsområde.
Beboere og skole benytter skogsområde.

5.11 Sosial infrastruktur
• Skole
Planområdet utgjør en naturlig utbygging i et område som er avsatt til bebyggelse i
kommuneplanen, og ligger i en naturlig forlengelse av eksisterende boliger ved Øygardsheia
på Langenes.
Nærskolen er Langenes skole (barneskole). Det er god elevkapasitet på skolen.

Figur 16 Kartutsnitt, atkomstveg 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.
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Figur 17 Kartutsnitt, nærliggende barnehager.

5.12 Universell tilgjengelighet
Området er i dag ikke tilrettelagt med universell utforming.

5.13 Teknisk infrastruktur
• Vann og avløp
I planområdets boligdel er det ingen vann eller spillvannsledninger. Det går en vannledning
(VL160) og spillvann (SP160/200) i veien til Øygardsheia, og en vannledning (VL160) og en
spillvannsledning (SP200) nord for Langenes skole.
• Overvann
Planområdet følger en åsrygg vest‐øst. Overflateavrenning er mot sør og nord.
I nordre del av planområdet ligger vassdraget Østre Tjønna – Feievann ‐ Indre Kilen.
Vassdraget renner østover til sjø.
I veien Øygardsheia er det en overvannsledning (OV200).
• Trafo
Agder Energi nett AS (AEN) har ingen nettstasjoner innenfor planområdet. Kapasiteten på
eksisterende anlegg er begrenset og må sannsynligvis forsterkes.
• Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme mm
AEN har en 22 kV luftspennslinje som krysser planområdet vest‐øst. I tillegg er det 22 kV
jordkabel som ligger langs langenesveien. Det er etablert en del lavspent i området.
Det eksisterer ikke alternativ energikilde i planområdet.
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Figur 18 Kartutsnitt, AEN eksisterende høyspentlinjer.

5.14 Grunnforhold
• Stabilitetsforhold
Planområdet består i hovedsak av bart fjell med stedvis tynt dekke (NGU), og tynt humus‐
/torvdekke.

Figur 19 løsmassekart fra NGU.
• VA ledninger
Det er ingen VA‐ledninger innenfor planområdet. VA ledninger (private og offentlige) følger i
hovedsak eksisterende veger på Øygardsheia og ved Høgskoleveien.
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• Rasfare
I h.h.t. NVE Atlas, er planområdet ikke utsatt for stein eller jordskred.

5.15 Støyforhold
Det er ingen industri eller annen støyskapende virksomhet innenfor planområdet.
I forbindelse med utarbeidelse av områderegulering for Øygardsheia, er det foretatt
beregning av støy fra eksisterende vegtrafikk og eksisterende forhold. Beregningen er utført
etter T‐1442. Den viser at planområdet nærmest fv. 456 ligger i rød og gul sone og det må
påregnes skjermingstiltak med boligbebyggelse.

5.16 Risiko‐ og sårbarhet (eksisterende situasjon)
• Rasfare
I h.h.t. NVE Atlas, under aktsomhetsområder «snøskred og steinskred», blir planområdet
ikke berørt.

Figur 20 utsnitt NVE Atlas, aktsomhet snøskred.
• Flomfare
Det er ingen store vassdrag innenfor planområdet. Det er en liten bekk fra Østre Tjønna som
renner østover ned mot Feievann. Fra denne renner en liten bekk videre sørøst til sjøen
Indre Kilen.
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Figur 21 Skråfoto, liten bekk som renner inn i Feievann fra vest.

Figur 22 Skråfoto, lite bekkeutløp fra Feievann til sjøen.

• Vind
Det er ikke registrert spesielle vanskelige vindforhold i planområdet.
• Forurensing i grunnen
Under Miljødirektoratets side om grunnforurensning, er det ikke registrert noen forhold
innenfor planområdet.

5.17 Næring
Det er ikke registrert næringsvirksomhet innenfor planområdet, foruten uttak av tømmer i
skogene. Ved krysset til Stokkelandsskogen er det i eksiterende reguleringsplan regulert et
areal til «forretning». Dette området er ubebygd.
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6 Beskrivelse av planforslaget
6.1 Planlagt arealbruk
 Reguleringsformål
Planområdet har 3 hovedformål; bebyggelse, infrastruktur og rekreasjonsområder. Dette er i
tråd med kommuneplanens arealdel.
Hovedvegsystemet går fra nytt kryss med fv. 456 nord for Langenes skole, og går østover
langs Øygardsheia.
I vest ligger Østre Tjønna og mot nord ligger Feievann, i øst Indre Kilen og sør Ytre Kilen.
Vannene og sjøen utgjør en del av rekreasjonsområdene. I eksisterende skogsterreng er det
etablert stier og ferdselsområder. De vil i hovedsak bli opprettholdt.
I den sentrale Øygardsheia (nord for eksisterende bolig‐ og hytte‐felt), legges det til rette for
ny bebyggelse med boliger, parkering for rekreasjonsområder og grønnstruktur.
Boligområdene ligger i hovedsak på sørsiden av den nye hovedvegen.
Nye boliger blir liggende utenfor 100‐metersbeltet til sjøen. De høyeste utsiktspunktene i
planområdet opprettholdes. Langs vannene reguleres skogsområder og friluftsformål. Deler
av eksisterende høyspentlinje som går vest‐øst gjennom nytt boligområde skal fjernes
(legges i bakken).

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål
 Boligbebyggelse
Det åpnes for 154 nye boliger. Boligområdet er delt i to. Det vestlige området er
detaljregulert (BFS106‐BFS107, BFS109‐BFS112, BKS101‐BKS105 og BKS108), og det østlige
er flateregulert med krav til detaljregulering (B201, B301, B401).
Arealet for nye boliger er sør‐ og vestvendt, og ligger på sørsiden av åsryggen.
Dette gir gode lys, sol og utsiktsforhold.
Boligområdet med krav til detaljregulering, omfatter areal til boligtomter, atkomstveger,
parkering og grønnstruktur.
 Barnehage
Barnehagen er regulert i begynnelsen av det nye boligfeltet. Dette gir god trafikksikkerhet,
nærhet til det nye boligområder og kort avstand til store rekreasjonsområder. Området
dekker areal til bygninger, uteoppholdsareal, parkering og areal for henting og levering.
 Undervisning
I eksisterende reguleringsplan er det regulert undervisning. Formålet opprettholdes i
planforslaget.
 Øvrige kommunaltekniske anlegg
Området er regulert trafo.


Lekeplass
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Det er regulert 3 stk. offentlige lekeplasser, som er fordelt jevnt ved de nye boligområdene.
Det er to sandlekeplasser og en kvartalslekeplass. Alle har nærhet til tilstøtende
rekreasjonsområde.
 Veg
Planområdet omfatter eksisterende fylkesveg «o_SV1» og ny offentlig hovedveg «o_SV2»
inn i planområdet. I tillegg er det regulert en mindre sløyfe «o_SV3», samt en forlengelse
«o_SV4» østover av eksisterende veg inn i Øygardsheia.
Ved Langenes skole er det regulert offentlig veg «o_SV5» inn til parkeringsplassen og til
hente‐/leverings‐område. Vegområde «o_SV6» betjener utkjøring i fra parkeringsplassen og
til bakenforliggende eiendommer. Vegområde «o_SV7» betjener bakenforliggende
eiendommer.
 Kjøreveg
Det er regulert felles privat kjøreveg «f_SKV1» for boligområdet «B111» og for
rettighetshavere i tilstøtende hytteområde. Kjøreveg «f_SKV2» er en felles privat kjøreveg
for rettighetshavere i eksisterende hyttefelt og felles privat parkeringsplass.
 Gang‐/sykkelveg
Langs eksisterende fv. 456 er det regulert gang‐/sykkelveg. Dette gir sikker atkomst for myke
trafikanter til og fra boligområdene, skole, barnehage og til fritidsaktiviteter.
Langs hovedvegen inn i det nye boligområdet er det regulert gang‐/sykkelveg, samt en
sammenkobling mellom eksisterende veg til Øygardsheia og nytt boligfelt.
 Gangveg
I tilknytning til kollektivholdeplasser er det regulert gangveg.
 Annen veggrunn – teknisk anlegg
Arealene omfatter nødvendig sideareal til vegene, og omfatter skulder, grøft,
skråning/skjæring mm.
 Kollektivholdeplass
Det er regulert utbedrede kollektivholdeplasser langs fv. 456 ved skoleområdet og ved kryss
Høgskoleveien.
 Parkeringsplasser
I planområdet er det regulert 4 offentlige parkeringsområder, samt en felles privat.
Etter innspill fra Søgne kommune, er det regulert offentlig parkering «o_SPP1» ved
innkjøringen til det nye boligområdet, ved Østre Tjønna.
Videre er det regulert parkering i midtre «o_SPP2» og østre del «o_SPP3» av nytt
boligområde.
Ved eksisterende hytteområde er det regulert en felles privat parkeringsplass «SPP1».
Nord for Langenes skole er det regulert parkeringsplass «o_SPP4» for de ansatte.
 Turveg
Eksisterende traktor veg nord i planområdet fra Østre Tjønna til Feievann, oppjusteres til
tursti «BLK1». Den kan fortsatt benyttes som traktorveg.
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Eksisterende tursti i fra eksisterende lekeplass i boligområdet Øygardsheia og nordover,
reetableres opp mot ny lekeplass «o_BLK1».
 Skogbruk
Eksisterende skogsområder nord for ny samleveg inn i planområdet reguleres til
skogsområder. Dette arealet strekker seg fra Østra Tjønna og østover sør for Feievann og
helt ned til sjøen ved Indre Kilen.
Hovedformålet er et skogsområde hvor det også er attraktive nærrekreasjonsområder for å
skape trivsel og fremme folkehelseaspektet.
 Friluftsformål
Det er regulert 4 større friluftsområder. Det største ligger som et grønt belte nord for
eksisterende boligområde Øygardsheia. I midtre del av planområdet er det regulert
friluftsformål rundt en kolle som markerer seg i landskapet. Østligst delen av planområdet
omfatter også en kolle med utsiktspunkt. Nord for deler av hytteområdet, er det regulert
friluftsformål som en grønn buffer mot nytt boilgområde. Vest for barnehagen er det
regulert en grønn buffer. I tillegg er det noen mindre området ved Østre Tjønna og langs ny
atkomstveg til boligområdet «BFS111».
Mellom parkeringsplass ved Langenes skole og tilstøtende boligområde mot nord, er det
regulert friluftsformål som en grønn buffer.
Det tillates tiltak som fremmer friluftsformålet.

Figur 23 skogsområder mellom Østre Tjønna og Feievann.
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Figur 24 skogsområder sør og øst for Feievann mot Indre Kilen.
 Ferdsel
Gjelder generell ferdsel i sjøen.
 Friluftsområde
Del av Feievann er regulert til friluftsområde i sjø og vassdrag.
 Hensynssoner
‐Faresone:
I forbindelse med høyspentlinjen gjennom planområdet, er det regulert faresone‐
høyspenningsanlegg.
 Områdebestemmelser (#1)
I forbindelse med behov for massedeponi og anlegg‐ og riggområde, er det regulert
bestemmelsesområde.

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming


Bebyggelsens høyde og utforming

Grunnmur skal ikke være høyere enn 50 cm over gjennomsnittlig planert terreng.
Eksponeringshensyn, byggehøyder og bebyggelsens plassering i terrenget, skal gis
avgjørende vekt ved fordeling av boligtyper og løsninger i detaljreguleringene.
Murer på boligtomter skal ikke være høyere enn 2 meter.


Grad av utnytting
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Her brukes benevnelsene BYA og %‐BYA.
 Antall boliger og typer
Planområdet består av to deler. Området i vest med boligbebyggelsen (BKS101, BKS102,
BKS103, BKS104, BKS105, BFS106, BFS107, BKS108, BFS109, BFS110 BFS111 og BFS112) er
detaljregulert.
Området består av en blanding av eneboliger, rekkehus og flermannsboliger. Det åpnes for
78 boenheter.
Området i øst er flateregulert med boligbebyggelsen (B201, B301 og B401). I dette området
er det krav til utarbeidelse av detaljreguleringsplan. Området kan bebygges med enebolig,
småhusbebyggelse og flermannsboliger. Det åpnes for 80 boenheter.

6.4 Boligmiljø/ bokvalitet
Boligene ligger solrikt til og med god utsikt. Store sammenhengende grønnstrukturer deler
boligfeltene og ligger som buffere mellom de ulike feltene. Det skaper muligheter for
snarveier mellom delfeltene og trygge forhold for barn.
Det er god tilgjengelighet til store sammenhengende naturområdet mot nord med gode
turmuligheter. Området har nærhet til sjø, og kort avstand til flere vann. Sjø og vann kan
benyttes til rekreasjon med båt, fiske og bading om sommeren, skøyter om vinteren.
Det legges opp til en variasjon av boligtyper slik at man kan bli boende i samme område selv
om familiestatusen skulle endres.
Sentralt plassert ligger en kvartalslekeplass som skal opparbeides med ulike aktiviteter.
Dette kan bli et sentralt møtested for barn og ungdom også utenom skoletid.

6.5 Parkering
 Antall parkeringsplasser ‐ maksimum og minimumstall
Det avsettes 2 parkeringsplass pr. boenhet med mulighet for minst en garasjeplass pr.
boenhet på egen tomt eller i fellesanlegg. Der hvor det er sekundærleilighet, skal det i tillegg
avsettes 1 parkeringsplass på boligtomta. I tillegg skal det avsettes ¼ gjesteparkeringsplass
pr boenhet på offentlig parkeringsplass.
 Utforming og lokalisering av parkeringsanlegg
I området etableres det 4 offentlige parkeringsplasser og 1 felles privat.
Område «o_SPP1» er regulert lengst vest i området i forbindelse med turområdet innover
mot feievann og nordover. Her er det regulert areal til 18‐20 parkeringsplasser.
Område «o_SPP2» er regulert ved hovedvegen i boligområdet som gjesteparkeringsplass.
Her er det regulert 13 stk. parkerings‐plasser inkl. 1 stk. HC‐parkering.
Område «o_SPP3» er regulert parallelt med hovedvegen i øst. Her er det regulert 18 stk.
parkerings‐plasser inkl. 1 stk. HC‐parkering.
Område «o_SPP4» er regulert nord for Langenes skole. Parkeringen er tiltenkt ansatte ved
skolen.
Område «SPP1» er regulert i enden av atkomstvegen, og skal betjene eksisterende hyttefelt.
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6.6 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. Tekniske planer skal også omfatte ras‐ og
fallsikring. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal anlegges som vist på plan og i
samsvar med gjeldende kommunale normaler og vegvesenet sine håndbøker.
I planområdet reguleres samleveg som ligger nord for eksisterende boligområde
Øygardsheia. Den nye samlevegen tilkobles i vest med nytt kryss til fv. 456.
Boligområdene «BFS110» og «BFS111» vil få atkomst med forlengelse av eksisterende veg i
Øygardsheia.

6.7 Trafikkløsning
 Kjøreatkomst
Deler av planområdet omfatter eksisterende fv. 456. Det reguleres ny g/s‐veg på vestsiden
av fylkesvegen. Nytt kryss til fylkesvegen for ny samleveg østover inn i det nye boligfeltet
reguleres inn. I kryssområde senkes fv. 456 i en lengde av ca 150m for å oppnå
tilfredsstillende sikt. Det gjøres ikke andre tiltak på fv. 456.
I tillegg forlenges eksisterende kommunal veg (Øygardsheia) østover som atkomstveg for
boligområdene «BFS110 og BFS111».
 Utforming av veger
Fv. 456 er regulert som utbedring av H2‐veg (U‐Hø2) etter N100 med vegbredde 6,5 meter.
Maksimal stigning på vegen i området er ca 11%, det samme som eksisterende situasjon.
Øvrige veger er dimensjonert etter grunnlagsdokumentet utarbeidet av Søgne kommune.
Dvs at samleveg har vegbredde 5,75 meter og maksimal stigning 6%, og atkomstveg har
vegbredde 5,0 meter og maksimal stigning ca 4%. Veg til BFS110 har maksimal stigning 7%
og veg til hyttefelt har maksimal stigning 8%.
 Felles atkomstveger, eiendomsforhold
Det er regulert ny felles privat atkomstveg til felles privat parkeringsplass for eksisterende
hyttefelt.
 Tilgjengelighet for gående og syklende
I tillegg til nye boliger i området er det regulert barnehage i område. Sørvest for
planområdet ligger Langenes skole. Det er derfor mange gående og syklende i området.
Det reguleres egen gang‐ og sykkelveg langs fv. 456. Maksimal stigning ca 11 %.
I boligområde reguleres det fortau langs samlevegen. Ca halvvegs inn i boligfeltet reguleres
det en gs‐veg med forbindelse til eksisterende boligfelt. Dette blir en snarveg til skolen for
mange i det nye boligfeltet. Det er også regulert inn en sti i grøntdraget i starten av feltet
som kan benyttes som snarvei i området.

Øygardsheia, områderegulering, planbeskrivelse – av ViaNova Kristiansand AS

Side 30

 Kryssing av fv. 456 for myke trafikanter
Det er i reguleringsplanen forutsatt at myke trafikanter skal krysse fv. 456 i plan på definerte
steder.
 Trafikkområde ved skolen
Hente/levere plass ved skolen er regulert i samme område som i dag, men plassert på en
rettstrekning. Det er lagt opp til envegskjøring som medfører at trafikkstrømmen blir
entydig. Videre er det regulert en ny parkeringsplass for de ansatte på nordsiden av
innkjøringen. Løsningen som er valgt, er fremkommet i samarbeid med skole og
planavdelingen i kommunen.
Ved skolen avsettes areal som kan benyttes til sykkelparkeringsplasser. Dette kan fremme
bruk av sykkel.

6.8 Planlagte offentlige anlegg
Hovedatkomstvegen inn i planområdet, g/s‐veg, 4 parkeringsplasser, 3 lekeplasser og trafo
er offentlig. Lekeplasser og parkering er jevnt fordelt i planområdet.

6.9 Miljøoppfølging
Plan for avfallshåndtering i Søgne kommune skal følges.

6.10 Universell utforming
TEK 10 skal følges.
I alle offentlige friområder skal det tilstrebes å ha universell utforming. Avvik fra
stigningskrav kan tillates på korte strekninger for å unngå store terrenginngrep. Alle
lekeapparater skal være universelt utformet.

6.11 Uteoppholdsareal
Private og felles uteoppholdsareal
Uteoppholdsareal er en blanding av private arealer og felles areal. Krav til minimum
uteoppholdsareal er beskrevet i bestemmelsene.
Areal brattere enn 1:3 er ikke tellende i arealberegning, unntatt der dette kan inngå i
lekeareal, for eksempel akebakke.
Lekeplasser
Lekeplassene ligger sentralt i forhold til boligtomtene. De er plasseres solrikt, lunt og
trafikksikkert. Det skal være sol på minst halve arealet klokken 15 vårjevndøgn.
Lekeplassene nær opp mot tilstøtende grønnstrukturområder. I boligområde med krav til
detaljreguleringsplan, skal sandlekeplassene løses internt i det enkelte felt. Sandlekeplasser
kan samlokaliseres.
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Kvartalslekeplass
Kvartalslekeplass ligger sentralt i området og skal opparbeides i h.h.t. kommunal norm.
Det skal søkes bevart noe eksisterende terreng og trær som et naturlig element på
lekeplassen.
Friluftsformål
Planområdet inneholder fine og attraktive grøntområder. En stor del av planområdet er
regulert til friluftsformål som inneholder flere etablerte stier/turveier, bl.a. stien på sørsiden
av Feievann. Stiene som er etablert i friluftsformålet opprettholdes, og det skal ikke gjøres
nye tiltak på disse (se fig. 27 nedenfor).
Hovedstien som kommer opp fra eksisterende boligområde Øygardsheia (ved lekeplassen),
skal reetableres, og knyttes til eksisterende stier i friluftsformålet. Den er ikke universelt
utformet og har 15 % stigning på en kort strekning.
Det åpnes for tilrettelegging av tiltak som fremmer friluftsinteressene, uten at det skal gå på
bekostning av driften av skogsområdet.
Atkomst og tilgjengelighet
Regulerte friluftsformål og skogsområder er lett tilgjengelige fra ny regulert samleveg og
offentlig parkeringsplass.
Sesongbruk
Ytre‐ og Indre Kilen er et fint attraktivt sjøområde om sommeren, for båtliv og bading.
Det er mulighet for å bade i Feievann om sommeren, og skøyting om vinteren. Det er
etablerte stier rundt hele Feievann, som opprettholdes i planforslaget.
Andre uteoppholdsarealer
I bakenforliggende skogsområder, vil skole og barnehage ha tilgang til uteundervisning og
aktiviteter utover egne arealer.

6.12 Landbruksfaglige vurderinger
Landbruksarealene er skogsområder og planområdet omfatter ikke dyrket areal. Arealer
med bebyggelse og samferdsel er avsatt til fremtidig byggeområder. Det er lite drivverdig
tømmer innenfor planområdet. Planen tar hensyn til bakenforliggende skog, ved at det er
sikret atkomst og lekteplass for tømmer. En stor del av planområdet er regulert til formål
«skogbruk».

6.13 Kollektivtilbud
Områdeplanen er tilrettelagt for kollektiv transport. Det er regulert kollektivholdeplass på
hver side av fylkesvegen ved Langenes skole. Sør for avkjøringen til Stokkelandsskogen
beholdes eksisterende kollektivholdeplass.
Veganlegget er dimensjonert for buss, i form av bredde, kurvatur og stigning.
Tilrettelegging for bruk av buss og sykkel fremmer miljøet.
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6.14 Kulturminner
Det åpnes ikke for nye tiltak i sjø eller vann. Norsk Maritimt Museum har ingen merknad til
varslet oppstart av planarbeidet. Områdereguleringsplanen er ikke i konflikt i forhold til
kulturminner i sjø og vann.
I h.h.t. kulturdatabasen Askeladden er det ikke registrert automatisk fredete kulturminner
innenfor planområdet. Vest‐Agder Fylkeskommune v/ fylkeskonservator gjennomførte
befaring av området 29.‐30. mars 2017. Det ble ikke påvist automatisk fredete kulturminner
innenfor planområdet. Utenfor planområdet i nordvest, er det påvist to gravrøyser.

6.15 Plan for vann‐ og avløp samt tilknytning til offentlig nett
• Vann
Området forutsettes å tilkoples eksisterende kommunalt ledningsnett (Ø160) ved fv 456 rett
nord for Langenes skole samt innerst i Øygardsheia. Det skal etableres ringledning for
vannforsyningen innenfor planområdet.
Kommunen har opplyst at statisk trykk ligge på ca. 5 bar, da trykkstasjonen på Skilsmyra gir 6
bar ved kote 30, men at virkelig trykk er noe lavere. Det er ikke behov for trykkøkning for
den planlagte bebyggelsen.
• Avløp
Området forutsettes å tilkoples eksisterende kommunalt spillvannsnett (Ø200) ved fv 456
rett nord for Langenes skole samt innerst i Øygardsheia (Ø160). Avløpet vil dermed bli ledet
via kommunalt ledningsnett/pumpestasjon(er) til Høllen renseanlegg.
• Overvann
Området forutsettes å håndteres delvis på egen tomt, og delvis der hvor det ligger til rette
via kortere ledningsstrekk til friområder på nordsiden av planområdet.
Vann‐ og avløpsanlegg skal anlegges i h.h.t. kommunens VA‐normal.
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Figur 25, Nye vann og spillvannsledninger, samt overvann/flomløp.

Figur 26, Nye vann og spillvannsledninger, samt overvann/flomløp.
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6.16 Avbøtende tiltak/løsninger ROS
Det er utarbeidet en ROS‐analyse av planområdet.
 Radongass.
I h.h.t. NGU sitt aktsomhetskart for radon, kan det være høy fare i planområdet. Det bør
brukes radonsperre ved nyetablering av boliger. (ivaretas i TEK 10)
 Naturområde.
I Natubasen er det ikke registrert spesielle forhold. Det er ikke behov for spesielle tiltak.
Det er gjennomført registrering av biologisk mangfold. Det er ikke registrert naturtyper av
regional eller nasjonal verdi innenfor planområdet. Det er ikke registrert sjeldne eller truede
arter. Svartelista arter er Stripetorskemunn og kulekarse. Det anbefales sprøyting og/eller
fjerning av planetene før det gjøres tiltak i planområdet.
Bekken mellom Feievann og Indre Kilen er trolig sjøørret‐farende. Det er regulert formål
«skogbruk» ned mot bekken. Naturlig vegetasjon nærmest bekken bør opprettholdes. Det
vises til rapport.
 Kulturminne.
Tidligere isuttak fra Østre Tjønna, ligger utenfor planområdet, og berører ikke av planen.
Registrerte gravrøyser ligger også utenfor planområdet, og blir ikke berørt av planen.
 Høyspentlinjer.
Gjennom planområdet går det en 22 kV høyspentlinje i retning vest‐øst. Klatring i
høyspentmast kan få store konsekvenser, som i verste fall kan medføre død. Mastene er
runde, som vanskeliggjør klatring. Det må vurderes om det er behov for ytterligere sikring
med gjerde rundt mastefot.
I områdereguleringsplanen er arealene under høyspentlinjene regulert med hensynssone
fare, med en total bredde på 15 meter.

Figur 27 Høyspentlinje ved Langenesveien.
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 Støy.
Uten skjermingstiltak vil uteområder mot syd og vest i feltene BKS101, BKS102 og BKS103
ligger i gul sone ved bygningene og delvis i rød sone nærmere fv 456. Fasadestøy ved disse
fasadene vil få støy over grenseverdien i alle etasjene. Eventuelle takterrasser vil få støy over
grenseverdien. I øvrige boligfelt og på planlagt lekeplass vil krav til støynivå være tilfredsstilt.
For eksisterende veg Øygardsheia er det beregnet støy som følge av økt trafikk fra BFS110 og
BFS111. Trafikkøkningen vil ikke medføre noen konsekvenser for støy i forhold til
grenseverdien.
Det er foreslått støyskjerm langs fv. 456 i en lengde på ca 150m og med høyde 1,2‐1,5m for
de støyutsatte områdene. Det vises for øvrig til vedlagte støyrapport.
 Forurensning i sjø.
Det er varierende vannkvalitet i Kilen, i h.h.t. databasen Miljøstatus. Planen åpner ikke for
tiltak i sjøen. Forholdet i sjøen berøres dermed ikke av planen.

6.17 Rekkefølgebestemmelser
Det stilles krav om opparbeidelse av gs‐veg fra planlagt boligfelt til Langenes skole «o_SGS1»
og fra eksisterende boligfelt til nytt boligfelt «o_SGS5». I tillegg stilles det krav om
opparbeidelse av tursti gjennom skråningen mellom eksisterende boligområde og nytt
boligområde ved «o_BLK1», og opparbeidelse av kvartalslekeplass, sandlekeplasser og
parkeringsplasser. Det vises til reguleringsbestemmelsene.
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7 Virkninger/konsekvenser av planforslaget
7.1 Overordnede planer
I all vesentlig grad følger forslag til områdeplan den vedtatte arealdelen i kommuneplanen.
Det er kun noen små justeringer i forhold til beliggenhet til noen formål. Nytt boligområde
ligger på den søndre delen av åsryggen, og den nordre siden er grøntområde.
Nordre delen av byggeområdet i kommuneplanens arealdel, reguleres ikke til bebyggelse. Ny
samleveg inn i området er avgrensningen av byggetiltak mot nord, med unntak av
barnehagen. Resterende arealet nord for samlevegen reguleres til skogbruk.
Tre større fine utsiktspunkt (regulert til friluftsformål) opprettholdes slik de er i dag, og veg
og boligområdet er regulert rundt disse. I terrenget er det flere naturlige, markante
terrenglinjer. Disse er prøvd bevart i planen.
I kommuneplanens arealdel er formålsavgrensningen mellom framtidig byggeområde og LNF
område ganske røff. Et mindre areal mellom framtidig byggeområde og nåværende
fritidsbebyggelse, er regulert til boligbebyggelse (deler av BFS111), veg (deler av O_SV4 og
SKV1) og parkering (deler av SPP1). Dette er kompensert med å regulere større areal til
friluftsformål innenfor overordnet byggeområde.
Lengst sørøst i planområdet er det en eksisterende fritidsbolig (gnr/bnr 16/70). Området er i
overordnet plan avsatt til LNF område. I planen er arealet regulert til friluftsformål.
Gjennomførte tiltak medfører ingen praktiske konsekvenser i forhold til de føringer som er
gitt i overordnet plan. Arealdisponeringen er mer grundig vurdert i forhold til
arealdisponering, egnethet og praktiske hensyn i områdeplanen.

7.2 Landskap
Hoveddelen av planområdet består av en åsrygg med lengderetning vest‐øst. Det er utført
en landskapsvurdering før planarbeidet startet, for å få en best mulig tilpasning av de nye
elementene med boligtomter, atkomstveger, lekeplasser og grøntområder. Området består
av flere fine utsiktstopper som er bevart i grønnstrukturen, som friluftsformål.
Det er tatt hensyn til tilstøtende bolig‐ og hytteområde. Mellom eksisterende bebyggelse og
ny, er det regulert friluftsformål som en grønn buffer med vegetasjon. Dette gir god avstand
mellom bebyggelse, men opprettholder også viktig vegetasjon som virker dempende opp
mot ny bebyggelse.
Ny atkomstveg er i hovedsak prosjektert parallelt med terrengkotene, og får en myk og lett
linjeføring i terrenget. Nye tomter ligger forholdsvis tett på vegene, noe som gir mindre
behov for terrenginngrep og avsetter større areal til naturlig vegetasjon.
Der hvor terrenget er mer kupert, er det nødvendig å gjøre inngrep i terrenget. Det er søkt å
gjøre det så hensynsfullt som mulig. Området vil få helt annen karakter som følge av at det
endres fra et skogsområde til et utbygd byggeområde.
Det vil være behov for nedskyting av fjell og tilsvarende oppfylling av terreng, dette for bl.a.
å oppfylle krav til stigning på veger og byggbare og tilgjengelige boligtomter.
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Lokalt uttak av stein kan brukes til massetak i området til veibygging.
Lengst øst i planområdet åpnes for et deponi med rene masser i kombinasjon med rigg og
anleggsområde. Området fylles opp og terrenget tilpasses regulert skogsområde.

7.3 Stedets karakter
Stedets karakter vil endres fra et framtidig boligområde med påstående skog, til et
boligområde med et stort rekreasjonsområde.

7.4 Estetikk
Det er ikke utarbeidet spesiell beskrivelse for estetisk utforming for grøntområder eller
bebyggelse i planområdet. Det er ingen tiltak som er i disharmoni i forhold til omgivelsene.

7.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. Verneverdi
Det er ikke registrerte automatiske ferdete kulturminner, og vil ikke medføre noen
konsekvenser for planen.

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.
Arealene ved Østre Tjønna og Feievann i planområdet er regulert til «friluftsformål». Dette
gir godt vern om vassdragene samtidig som det åpnes for rekreasjon for nærliggende
boligområder.
Det er gjennomført registrering av biologisk mangfold. Det er ikke registrert spesielle
forhold.
• Naturverdier
I naturbasen er det ikke registrert spesielle forhold, foruten registrert forekomster av
ålegressamfunn i Indre Kilen. Dette er lokalt viktig, og har en total utbredelse på 9 daa. Dette
sjøområdet er utenfor regulert område. Det vil ikke medføre forringelse av området, eller
negativ verdi for miljøet.
• Biologisk mangfold
Det er ikke registrert spesiell verdifull naturverdi, fugler eller planeter i artsdatabanken.
• Verdifull vegetasjon
Det er ikke registrert spesiell verdifull vegetasjon i artsdatabanken.
• Viltinteresser
Det er ikke registrert spesielle viltinteresser.
• Økologiske funksjoner osv
Det er ikke registrert noen spesielle økologiske funksjoner i planområdet.

7.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk
Områdereguleringen ivaretar rekreasjonsinteressene på en god måte. Både landlige
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naturområder med et nett av turveier og stier og sjønære områder styrker den politiske
målsettingen om folkehelse. Tilgangen på rekreasjonsområdene er god.

7.8 Uteområder
Det blir ivaretatt tilstrekkelig med lekeplasser, kvartalslek og friluftsformål i
områdereguleringen.

7.9 Trafikkforhold
• Vegforhold
Infrastrukturen gir sikre og gode forhold for både kjørende og gående i området.
• Trafikkøkning/reduksjon
I område Øygardsheia er det planlagt ca. 180 nye boliger. Av disse vil ca. 10 benytte
eksisterende vegstruktur (Øygardsheia). I tillegg vil tilrettelagt parkering for
rekreasjonsområdet generere økt trafikk i starten av den nye vegen til nytt boligområde. Det
er ikke utført trafikkanalyse.
• Trafikk i boligområde
Det er regulert samleveg inn i feltet med få kryss og avkjørsler. Videre er det regulert
gjennom kjørings veg i område med eneboligene slik at man slipper å snu inne i feltet.
Barnehagen er plassert i starten av feltet. Dette er gunstig med tanke på trafikkmengden i
boligfeltet.
• Trafikkområde ved skolen
Trafikkområde ved skolen er strammet opp ved å endre hente/levere område og foreslå
envegskjøring i området. Videre ved å etablere en større parkeringsplass for de ansatte,
samt å fjerne kantstoppet for bussen i avkjørselen og strammet opp avkjørselen.
• Kollektivtilbud
Langs fv. 456 er det regulert inn dobbeltsidig busstopp ved skolen langs fv. 456. I tillegg er
det regulert inn busstopp på vestsiden av fylkesveien ved avkjøring til Stokkelandsskogen.
• Kryssing av fv. 456 for myke trafikanter
Det har vært ønskelig med planfri kryssing av fylkesvegen, særlig ved skolen. Ved skolen er
det blitt vurdert å ha gangkryssing i bro over fylkesvegen. Men dette medfører lange ramper
og vanskelig å tilpasse i terreng og tilstøtende boligområde. Videre er det vurdert
gangkulvert under fylkesvegen. Også denne løsningen medfører store terrenginngrep og
redusert utnyttelse av område ved skolen. Da begge løsningene medfører lengre veg og
større høydeforskjell enn å krysse vegen i plan, vil de sannsynligvis sjeldent bli benyttet og
man får ukontrollerte gangkryssing på flere steder av fv. 456.
Også ved det nye krysset til boligfeltet ligger ikke forholdene til rette for planfri kryssing.
De siste 20 årene er det på fv. 456 ikke registrert trafikkulykker på strekningen som reguleres
Også i dag skjer gangkryssing i plan. Det er derfor videreført løsning med gangkryssing i plan.
I byggefasen vil utformingen av kryssingen bli vurdert (for eksempel fartsdump, hastighet,
skilting, etc).
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7.10 Barns interesser
Barns interesser i planområdet blir ivaretatt på en god måte.
Det blir trafikksikre løsninger med separate gang‐ og sykkelveger på fylkesvegen og den nye
samlevegen. Stiforbindelsen mellom eksisterende og nytt boligområde og ny
sammenkoblende g/s‐veg øst i planområdet, gjør at barn og unge kan ferdes på snarveg
gjennom området. Nærhet til sjø og vann legger til rette for fri lek. Område for lek er åpent
for alle og byr på mange muligheter for fysisk aktivitet og sosiale møteplasser.

7.11 Sosial infrastruktur
• Skolekapasitet
Langenes skole har god kapasitet.
• Barnehagekapasitet
Boligutbyggingen vil medføre flere barnefamilier. Det er satt av plass til barnehage i planen.

7.12 Universell tilgjengelighet
Eksisterende stier/turveier som ligger i frilufts formålet opprettholdes. Stiene er forholdsvis
slake og ligger mykt i terrenget. Det skal ikke gjøres tiltak på disse stiene. Reetablering av
tursti fra eksisterende lekeplass i Øygardsheia og opp til ny samleveg, vil over et kortere
strekk ikke få universell tilgjengelighet.
Ny samleveg inn i boligområdet har universell tilgjengelighet. Bebyggelsen skal tilfredsstille
kravene i TEK10.

7.13 Energibehov ‐ energiforbruk
Energibehov for boligområdene er i hovedsak strøm og vedfyring.
Transport for lengre avstander er med bil og buss. Transport for kortere avstander er med
sykkel. Det er regulert g/s‐veg i boligfeltet og langs fv. 456.

7.14 ROS
Det er utarbeidet ROS‐analyse som vedlegg til planbeskrivelsen. Det vises til analysen som
vedlegg til plan.

7.15 Jordressurser/landbruk
Landbruksinteressene blir ivaretatt gjennom Jordloven §12.

7.16 Teknisk infrastruktur
• Vann og avløp
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Hovedgrepene for vann‐ og avløpsledninger vil være iht kommunens VA‐norm. Hovedsystem
for vann og avløp er vist på temategning GH101 og GH102.
Det forutsettes at eksisterende spillvannpumpestasjon har kapasitet for denne utbyggingen.
Vannforsyningen vil sikre nødvendig brannvann for småhusbebyggelse.
• Overvann
Den planlagte utbyggingen kan medfører omlegging for deler av eksisterende bekkeløp fra
Østre Tjønna og østover i et kortere stykke. Bekkeløpet forutsettes i utgangspunktet lagt
åpent.
Området skal ha forsvarlige flomveier. Disse er vist på temategning GH101 og GH102.
Det foreslås å etablere lokal fordrøyning for å sikre en forsvarlig avrenning i boligområdet.

7.17 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Området Øygardsheia vil tilføre markedet tomter som vil være attraktive for personer som
både bor i Søgne og 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
byggegebyrer.
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8 Innkomne innspill
8.1 Innkomne merknader ved oppstart
Merknader fra Agder Energi Nett AS, datert 30.11.2016:
AEN har anlegg i området, både i form av 22kV jordkabel og luftspenn. Det er ikke tillatt å
oppføre byggetiltak nærmere enn 2 meter fra jordkabelens senterlinje. Det er
byggeforbudsbelte med total bredde på 15 meter for luftlinjen på 22 kV.
Nye byggetiltak må ikke gjøre atkomst til nettselskapets eksisterende anlegg vanskeligere
enn i dag.
Kapasitet på eksisterende anlegg er begrenset, forsterkninger og eventuell nybygging av
nettanlegg må påregnes. Lokalisering av trase til nye anlegg og areal til nettstasjon må gjøres
i samråd med AEN.
Det må reguleres areal til mulig nettstasjon. Dersom høyspentlinje planlegges lagt i kabel,
må det tas kontakt med AEN.
Tiltakshavers kommentar:
Tas til etterretning.

Merknader fra Avfall Sør, datert 16.12.2016:
Avfall Sør anbefaler nedgravde containere dersom det skal bygges mer enn 20 boenheter.
Det vises til «Utkast ny Avfallsteknisk norm».
Tiltakshavers kommentar:
I planforslaget legges det opp til dunkrenovasjon.

Merknader fra Norges vassdrags‐ og energidirektorat (NVE), datert 20.12.2016:
NVE skriver at alle vassdrag bør merkes tydelig i plankartet og reguleres til arealformål 3, 5
eller 6, jf. PBL § 12‐5.
Vassdragene bør benyttes som en del av grønnstruktur i planområdet. Styring av
arealbruken bort fra vassdragene er det beste virkemiddelet for å ta vare på vassdragsmiljø
og begrense vassdragsrelatert fare.
Det bes om å tas inn en bestemmelse med forbud mot bygge‐ og anleggsvirksomhet i en
nærmere bestemt sone langs vassdragene. Ved detaljregulering av byggeområder må det
vurderes om tiltak kan være vassdragsrelatert fare. I plandokumentene må det vises hvilke
vurderinger og konklusjoner som er gjort.
Tiltakshavers kommentar:
Planforslaget styrer i hovedsak utenom vassdrag/bekker. Ved behov kan del av bekk legges
om som nye åpne bekkedrag. Det reguleres god buffer mellom bekkedrag og nye tiltak.

Merknader fra Statens vegvesen Region sør, datert 19.12.2016:
Statens vegvesen skriver at det i utgangspunktet ikke er ønskelig med nye kryss på
fylkesvegen og det må vurderes om dagens kryss til Øygardsheia kan benyttes.
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Det vises til brev datert 23.06.1989 ifm regulering av gnr/bnr16/2 m.fl. Det må vurderes
planskilt gang‐ og sykkelvegkrysning til skole på motsatt side av fylkesvegen.
Det må reguleres busslomme i østgående retning ved skolen.
Det må knyttes rekkefølgekrav i bestemmelsen til planskilt krysningspunkt, gang‐/sykkelveg
og busslomme.
Statens vegvesen vektlegger byggegrenser mot fylkesvegen, frisikt i kryss/avkjørsler og
skjerming mot trafikkstøy.
Tiltakshavers kommentar:
Dagens veg i eksisterende boligfelt i Øygardsheia vil ikke tåle økningen fra det nye boligfeltet
uten store inngrep/oppdateringer. Det er derfor valgt ny veg til det nye boligfeltet.
Det er vurdert muligheter for planskilt gang‐ og sykkelvegkrysning ved skolen, både overgang
og undergang. Det blir lange ramper for å få universell utforming og utfordrende å få løst
dette på en tilfredsstillende måte som de myke trafikantene vil benytte. Busslommer er
regulert ved skolen
Det er regulert byggegrenser og frisiktlinjer. Støyforhold er avklart.
Merknader fra ingeniøravdelingen i Søgne kommune, mottatt 02.12.2016:
I forbindelse med utarbeidelse av VA skal det brukes kommunens veileder for utarbeidelse
av rammeplan.
Ved innkjøring til Stokkelandsskogen er det til tider problem med overvann. Kan dette løses i
ny plan?
Viser til norm for brann, avfall og VVA.
Tiltakshavers kommentar:
Det er utarbeidet skisse for VA som er vedlagt beskrivelsen. Overvannshåndteringen ved
kryss til Stokkelandsskogen må vurderes når byggeplaner utarbeides.
Tas til etterretning.

Merknader fra Vest‐Agder Fylkeskommune, v/ plan‐ og miljøseksjonen, datert 20.12.2016:
Fylkeskommunen forutsetter at det utarbeides landskapsanalyser og at disse legges til grunn
for arealdisponeringer i planforslaget.
Det må utarbeides beskrivelse på hvordan barn og unges interesser blir ivaretatt i
planarbeidet. Det må være tilstrekkelige lekearealer for barn og unge i ulike aldersgrupper.
Det bør sikres trygg skolevei. Det må avsettes areal i overordnet grønnstruktur for bl.a.
kvartalslekeplasser. Ved omdisponering av areal for barn og unge, må det skaffes fullverdig
erstatning.
Det forutsettes av g/s‐veg til Langenes skole er gjennomført før boligene tas i bruk.
Det er viktig at det i reguleringsplanen utarbeides en god og trafikksikker løsning for
holdeplasser og hente‐ og bringeområde ved skolen.
Planområdet omfatter et viktig nærfriluftsområde og et regionalt viktig friluftsområde. I
vedlagt kart vises de mest brukte stiene i området. Atkomst er via eksisterende boligfelt ved
Øygardsheia hvor «blåløypa» starter. Både skole og barnehage benytter området.
Det bør reguleres en grønn buffer langs turløypene, og med atkomst fra det nye
boligområdet og ut i løypenettet. Dagens stiatkomst i fra Øygardsheia bør ivaretas som
snarvei/korridor.
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Område i øst ned mot Indre Kilen bør ikke bebygges, men gjerne tilrettelegges med bading.
Det bør reguleres en offentlig p‐plass ved ny avkjørsel fra fylkesveien.
Fylkeskonservator må gjennomføre en befaring i planområdet, og det må tas kontakt med
arkeolog Ghattas Sayej. Saken sendes over til NMM for uttalelser i forhold til kulturminner i
sjøen.
Tiltakshavers kommentar:
Det er utarbeidet landskapsanalyse. Planen beskriver barn og unges interesser. Det er
regulert inn kvartalslekeområde. Det er vurdert løsninger for sikring av myke trafikanter.
Turstiene i planområdet er stort sett beholdt eller erstattet.
Det er regulert inn grønnbuffer mellom bebyggelse og turstier.
Det er regulert inn ny offentlig p‐plass ved innkjøring til planområdet hvor turløypene lett
kan nås.
I forhold til fornminner er fylkeskonservator kontaktet, befaring foretatt og rapport
utarbeidet. Det er ingen registrerte fornminner som blir berørt. NMM har ingen merknad til
planen.

Merknader fra Fylkesmannen i Aust‐ og Vest‐Agder, v/ miljøvernavdelingen, datert
10.02.2016:
Fylkesmannen kommenterer at det er viktig at planarbeidet skjer i samsvar med vedtatt
kommuneplan. Planområdet inngår i et svært viktig regionalt friluftsområde. Det må tas
hensyn til det allmenne friluftsliv med hensyn til stier og bevaring av naturmiljø. Det vises
også til byggeforbudet i 100‐metersbeltet langs sjøen.
Virkningene av planen må være beskrevet.
Det vises til Naturmangfoldlover § 8 – 12, og det må tas høyde for å begrense risiko for
spredning av fremmede arter. Dette må innarbeides i bestemmelsene.
Det vises til FN´s Barnekonvensjonen. Barn og unge skal gis anledning til deltakelse i
planprosessen. Planen skal sikre trygge og tilgjengelige arealer for barn i alle aldre. I planen
skal det beskrives konsekvenser for barn og unge, samt funksjonshemmede.
Planen bør inneholde bestemmelser som sikrer at fellesarealer, lekeplasser, boliger,
parkering og atkomst får universell utforming.
Det vises til rundskriv T‐2/08 om barn og planlegging, og rundskriv T‐5/95B om
tilgjengelighet for alle.
Helsekonsekvenser skal utredes når det er grunn til å tro at saken eller tiltaket vil ha
vesentlige konsekvenser for befolkningens helse eller helsens fordeling i befolkningen.
Dersom det planlegges inngrep i vassdrag eller vassdragsbelte, må detaljplan forelegges
Fylkesmannen i Aust‐ og Vest‐Agder. Det er forbudt mot fysiske tiltak i vassdrag.
Inngrep i grunnen må vurderes i forhold til forurensningsforskriften. Dette må knyttes opp
mot massedisponering gjennom planen.
Ved mudring/fylling i sjø eller vassdrag, må det i planarbeidet foretas undersøkelser av
sedimenter, naturforhold og biologiske mangfold.
Grenseverdier for støy må overholdes. Det vises til Klima‐ og miljødepartementets
retningslinje T‐1442.
Det skal utarbeides en risiko‐ og sårbarhetsanalyse for planområdet. De arealer det knytter
seg fare, risiko eller sårbarhet til i planen, avmerkes som hensynssoner med bestemmelser.
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Tiltakshavers kommentar:
Planen forholder seg i hovedsak til overordnet kommuneplan. Eksisterende
rekreasjonsområder opprettholdes og atkomster sikres. Virkningene av planen er beskrevet.
Planen tar hensyn til naturmangfoldet og forholder seg til Naturmangfoldloven § 8 – 12,
samt hindre spredning av fremmede arter. Det er gjennomført registrering av biologisk
mangfold. Det er ikke avdekket spesielle forhold.
Det er varslet oppstart av planarbeid til barn og unges talsperson i Søgne kommune, samt til
Langenes skole. Det skal tilstrebes universell utforming i byggeområdet.
Det er ikke avdekket forurensede masser innenfor planområdet.
Det skal i utgangspunktet ikke gjøres inngrep i sjø. Bekk fra Østre Tjønna skal i
utgangspunktet ikke omlegges.
Det er gjennomført analyse for trafikkstøy. Grenseverdier for støy overholdes.
ROS‐analyse følger planen. Hensynssone for høyspentlinje er regulert med tilhørende
bestemmelser.

Merknader fra Grete Rirud, Kvernstien 74, datert 16.12.2016:
Grete Rirud etterspør på hvilken side av fylkesveien som gang‐/sykkelvei skal etableres, og
om beboere langs fylkesveien vil få støyskjerm.
Tiltakshavers kommentar:
Ny gang‐/sykkelveg er regulert på vestsiden av fylkesvegen. Dette er samme side som
pågående reguleringsprosjekt som Statens vegvesen utarbeider nord for planområdet.
Det er utarbeidet rapport for trafikkstøy.

Merknader fra Signe Sandland, gnr/bnr 17/209, datert 28.11.2016:
Sandland bor vis‐a‐vis Østre Tjønna og ønsker at tjernet og trærne rundt skal ivaretas.
Trafikken er økt på fylkesveien. Det ønskes ikke nytt kryss for tett opp til boligen.
Tiltakshavers kommentar:
Østre Tjønna og vegetasjon nord for tjønna bevares.
Nytt kryss er plassert i forhold til grunnforhold, siktforhold og andre topografiske forhold.

Merknader fra Alf Helge Repstad, gnr/bnr 17/1, datert 27.11.2016:
Repstad er ikke interessert i utbygging på sin eiendom.
Men ønsker samtidig at det legges til rette for ny laste/parkeringsplass knyttet til nåværende
skogsvei.
Det ønskes samtidig at det planlegges vei/parkering i østenden av Feievann, som gir tilgang
til skogen øst for feievann.
Tiltakshavers kommentar:
Det er tatt hensyn til minst mulig inngrep på eiendommen. Ny parkeringsplass og velteplass
er regulert inn i tilknytning til nåværende skogsvei.
Nye regulerte veger skal betjene nye boliger. I planforslaget er det dermed ikke regulert
veger til østsiden av Feievann.
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Merknader fra Karl Gustav Johansen, gnr/bnr 17/9, datert 28.11.2016:
Johansen skriver at eiendommen er markert som et LNF‐område, og det forventes at det
ikke omreguleres til noe annet. Det er ikke ønskelig at eiendommen disponeres som
grøntareal for utbyggingen.
I kartvedlegg er eksisterende atkomster til skogen som må opprettholdes, vist.
Det er ønskelig med befaring/møte så raskt som mulig.
Tiltakshavers kommentar:
Eiendommen gnr/bnr 17/9 berøres ikke av områdereguleringsplanen. Atkomst til
eiendommen forandres ikke.

Merknader fra Bård og Anne Lise Lassen, Øygarden 3, datert 20.12.2016:
Lassen skriver at det er dårlige bussholdeplasser som betjener skole, barnehage, kirke,
idrettsplass og jobb‐reisende. Det er heller ingen busskur. Busstoppene bør oppgraderes, og
det vises til alternative plasseringer i kartskisser.
Eksisterende kryss til Øygardsheia og til Langenes skole bør strammes opp med trafikkøy for
å bedre trafikksikkerheten.
Eksisterende barnehage bruker område «Trollskog» og turer til utsiktspunkt i skogsområdet
bak eksisterende boligbebyggelse i Øygardsheia.
Det er ønskelig at snarvegen «blåløypa» opprettholdes som grøntkorridor inn til
bakenforliggende turløypenett.
Det gis innspill på å koble sammen eksisterende «hytteveien» med traktorvegen i østenden
av feievann, samt gang‐/sykkelbro over Rona mellom Indre‐ og Ytre Kilen.
Det er ønskelig at de høyeste toppene på Øygardsheia forblir ubebygd og at de reguleres til
friområder.
Tiltakshavers kommentar:
Nye bussholdeplasser er regulert inn. Trafikksikkerhet vurderes i alle vegprosjekt.
Det er tatt hensyn til rekreasjonsområder, samt flere fine utsiktsområder. Topper er regulert
som friluftsformål.
Atkomst til parkering for hyttene i forlengelse av eksisterende veg til Øygardsheia.

Merknader fra Carl Qvist, Skillsmyrkollen 3, datert 27.11.2016 og 17.12.2016:
Qvist ønsker informasjon om det er gjort eller planlegges kartlegging av biologisk mangfold.
Det er ønskelig med informasjon om terrenginngrep, tomter og infrastruktur utenfor
området som er avsatt kommuneplanens arealdel.
Qvist skriver det er bever, gammel eik og kristtorn i området utenfor fremtidig boligområde,
samt et mindre område i østlige del som er avsatt til fremtidig boligområde. Enkelte eiketrær
har omkrets på 160 cm.
Stiene rundt Feievann brukes av lokalbefolkningen samt tilreisende. DNTSør bruker området
som nærturområde. Turområdene ved Feievann ligger også i turkartene av I.K. Våg og Søgne
og Songdalen orienteringsklubb.
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Tiltakshavers kommentar:
Det er gjennomført registrering av biologisk mangfold.
Planforslaget forholder seg stort sett til arealdelen i kommuneplanen.
Det skal tilrettelegges for parkering «o_SPP1» for turgåere samt at turområdet ved Feievann
og atkomst skal tas vare på. Det tilrettelegges for et attraktivt boligområde med tilstøtende
rekreasjonsområder med god kvalitet.

Merknader fra Helge Ravnberg, Øygardsheia 12, datert mottatt 20.12.2016:
Ravnberg skriver området har mange stier som går ut i tilstøtende turterreng. Inngang til
turterrenget går bl.a. via eksisterende lekeplass ved siden av Øygardsheia 17. Tursti går
videre inn til «Trollskogen». Mye brukt turmål er rundt Feievann. Flere av stiene er fra
midten av 80‐årene.
Tiltakshavers kommentar:
Planforslaget har tilstrebet å ta hensyn til rekreasjonsområder og atkomst til disse.
Eksisterende sti fra lekeplass ved Øygardsheia 17 og nordover reetableres, for å sikre
atkomst til bakenforliggende rekreasjonsområder.

Merknader fra Martin Nodenes, Langenesveien 103 (gnr/bnr 17/4), mottatt 10.12.2016:
Nodenes har ingen interesse av utbyggingen, og ønsker minst mulig berøring av sin eiendom.
Avkjørsel til utmarka må bli ivaretatt på en tilfredsstillende måte.
Tiltakshavers kommentar:
Eiendommen gnr/bnr 17/4 berøres ikke av områdereguleringsplanen. Atkomst til
eiendommen forandres ikke.

Merknader fra Vidar og Tone Furuborg, Øygardsheia 17b (gnr/bnr 16/213), datert
21.12.2016:
Furuborg skriver at Øygardsheia og store deler av Langenes bruker turområdet rundt
Feievann. Det forventes at hoveddelen av tursti og tilgang til «blåløypene» videre innover
opprettholdes.
Viktig å opprettholde friområdet bak boligtomten.
Eksisterende veg gjennom Øygardsheia er smal, dårlig med snøryddingsplasser og det er
ingen fortau eller g/s‐veg. Dette må vurderes dersom det åpnes for mer trafikk.
Tiltakshavers kommentar:
Planforslaget tar hensyn til rekreasjonsområder og atkomst til disse.
Eksisterende sti fra lekeplass ved Øygardsheia 17 og nordover reetableres, for å sikre
atkomst til bakenforliggende rekreasjonsområder.
Friområdet bak boligtomten opprettholdes.
Det åpnes kun for 10 nye boligtomter som vil gi en liten økning i trafikkmengde. Men
økningen medfører ikke en bedre vegklasse.
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Merknader fra Eyvind Formo, Moseheia 4 (gnr/bnr 16/213), datert 21.12.2016:
Formo skriver at utbygging vil sannsynlig medføre til økt trafikkmengde på Langenesveien.
Det må etableres en gangvei fra Moseheia og ned til Øygarden. Denne er vist i kartet.
Det må vurderes om gangfelt ved kryss Fv456/Øygardsheia bør legges i undergang eller
flyttes lengre ut på sletta. Det er også ønskelig med et busstopp ved skolen retning Tangvall,
og eventuelt større vegskulder fra Moseheia langs langenesveien. Videre bør det vurderes
fartsgrense til 40 km/t mellom Stokkelandsskogen og Lauviga.
Eksisterende turstier bak Øygardsheia må tas vare på. Disse er viktige for fastboende, skoler,
barnehager og hytteeiere til rekreasjon, tur og trening.
Tiltakshavers kommentar:
Innspill vedrørende gangvei ligger utenfor planområdet til Øygardsheia. Det er vurdert
muligheter for planskilt gang‐ og sykkelvegkrysning ved skolen, både overgang og
undergang. Det blir lange ramper for å få universell utforming og utfordrende å få løst dette
på en tilfredsstillende måte som de myke trafikantene vil benytte. Busslommer er regulert
ved skolen. Vurdering av hastighet må gjøres i forbindelse med byggeplan, og det er Statens
vegvesen som bestemmer hastigheten.
Tilstøtende rekreasjonsområder til Øygardsheia opprettholdes.

Merknader fra Naturvernforbundet i Søgne, datert 21.12.2016:
Mottatt kart som viser forslag til planavgrensning tar for seg et mye større område enn det
som fremkommer på kommuneplanens arealplan.
Dette kan få store konsekvenser for tilstøtende områder, og vil medføre krav om
konsekvensutredning.
Tiltakshavers kommentar:
Planavgrensningen er godkjent av Søgne kommune, og det er vanlig å varsle større areal enn
det eventuelt er behov for.
Områdereguleringsplanen forholder seg til overordnet plan. Søgne kommune har vurdert at
planarbeidet ikke medfører behov for konsekvensutredning.

8.2 Endringer etter offentlig ettersyn
Etter offentlig ettersyn (1.gangs høring) er det gjort noen endringer. Fylkeskommunen
varslet innsigelse for manglende landskapshensyn for arealdisponering i planforslaget.
Planen er nå endret med å redusere boligene i felt «BKS105, BFS106, BFS107 og BKS108»
med en etasje for å redusere silhuettvirkningen og tomtegrenser er justert slik at boligene
samles mere i grupper på 2 og 2 boliger. I tillegg er felt «BKS105 og BKS108» redusert fra 5
boenheter til 3 boenheter, lekeområdet «o_BLK2» er utvidet og det er regulert inn et grønt
belte gjennom felt «B109» som en forlengelse av lekeområdet. Det ble utarbeidet 3d bilder
for å visualisere virkning fra ulike steder.
Andre endringer er:
‐ rekkefølgekrav om opparbeidelse av gs‐veg langs fv.456
‐ fortau langs østsiden av fv.456 fra kryss nytt felt til busstopp
‐ krav om støytiltak i bestemmelsene
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tomt for barnehage er revidert
rekkefølgekrav om opparbeidelse av tursti «o_GTD3»
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9 Avsluttende kommentar
Reguleringsplanen for Øygardsheia har videreført føringene som er gitt i overordnet plan.
Det er gjennomført god kartlegging og befaring i planområdet som gir grunnlag for videre
god planlegging av boligområder, infrastruktur og grønnstruktur.
Det er utarbeidet volumstudie, landskapsanalyse, registrering av biologisk mangfold,
automatisk fredete kulturminner er avklart og det er gjennomført støyanalyse for trafikk.
En har dermed et godt bearbeidet grunnlag som har resultert i en velfungerende
reguleringsplan og i harmoni med tilstøtende bolig‐ og hytteområde, samt at atkomst til de
store skogsområdene som rekreasjonsområder er opprettholdt.
I planprosessen er det ikke avdekket store konfliktområder.
Hovedhensikten med planen er regulering av boligområde, hvor det er god fordeling mellom
boliger, samferdsel og grønnstruktur.
Planområdet er delt i to flater. Den første delen omfatter detaljering av boliger, veg, gang‐
/sykkelveg og grøntområder. Den andre delen er flateregulert i områdereguleringsplanen
med krav til utarbeidelse av detaljregulering.
Foruten boligområdet er også deler av fv. 456 en del av reguleringsplanen. Det er regulert ny
gang‐/sykkelveg samt kollektivholdeplasser.
I tillegg er sikkerheten og fremkommeligheten ved Langenes skole forbedret. For kjørende er
atkomst, parkering og hente‐/levering av elever forbedret. Kryssing av fylkesvegen for myke
trafikanter er i plan som i dag.
Øygardsheia vil gi Søgne kommune gode, attraktive og kvalitetsrike boligtomter, med et
tilstøtende stort rekreasjonsområde.
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4682 Søgne

Øygardsheia. Reguleringsplan. Vegtrafikkstøy.
I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for boligfelt Øygardsheia på Langenes,
Søgne kommune, er vi bedt om å foreta beregning av vegtrafikkstøy.
Arbeidet er utført av ViaNova Kristiansand AS.
Beregningsmetode
Beregningene er utført etter Nordisk Beregningsmetode, komplett metode.
Utestøy er beregnet med beregningsprogrammet Novapoint Støy. Det er benyttet digital
terrengmodell.
Plangrunnlag
Beregningene er basert på digitalt kart samt planlagt infrastruktur og illustrert bebyggelse ihht
planforslaget.
Trafikkgrunnlag
Det foreligger trafikktall for fv 456 for 2016 fra Statens vegvesen.
For Ny Samlevei er det regnet med den trafikken som fullt utbygd område vil gi. Det er regnet
med en turproduksjon på 5 turer pr. døgn pr. boenhet. Trafikkmengden er naturlig avtrappet
innover i feltet. Trafikken inkluderer forventet trafikk fra de østlige deler av planområdet;
feltene B201, B301 og B401.
For eksisterende veg Øygardsheia er det regnet med tilsvarende turproduksjon både for
eksisterende bebyggelse og for nye planlagte boenheter.
På fv 456 er det regnet med en årlig trafikkvekst på 2% fram til beregningsåret 2037.Trafikk
fra Ny Samlevei er antatt å fordele seg med 50% i hver retning på fv 456.
Det er brukt skiltet hastighet på eksisterende veger. På Ny Samlevei er det regnet med fart
30 km/t.
Døgnfordeling av trafikken foreligger ikke og det er brukt døgnfordeling i henhold til M-128,
veileder til T-1442. For E39 er det regnet med døgnfordeling i henhold til typisk riksveg med
dag 75%, kveld 15% og natt 10% (gruppe 1).

Veg
Fv 456
Ny Samlevei
Eksist Øygardsheia

ÅDT
kjt/døgn
5130
690/350
200/90

Trafikkmengde 2037
Dag
Kveld
(%)
(%)
75
15
75
15
84
10

Natt
(%)
10
10
6
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Fart

Tunge

km/t
50/60
30
30

%
4
3
3

Grenseverdier
T-1442, Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging legges til grunn.
Det skal kartlegges utendørs forhold, frittfeltverdi, for to støysoner; rød og gul.
Fra vei som støykilde gjelder disse kriterier:
 Rød sone. Lden 65 dB, L5AF 85 dB (natt)
 Gul sone. Lden 55 dB, L5AF 70 dB (natt)
Grenseverdiene gjelder for barnehage så vel som boliger, men krav til nattestøy vil være
mindre aktuelt for barnehage. Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er
egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering av støyfølsom bebyggelse skal unngås.
Gul sone er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom
avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.
Innendørs er gjeldende støygrense i oppholdsrom 30 dBA.
Kommentarer
Planlagte bygg er tenkt utført 2-3 etasjer. I noen bygg vil nederste etasje være underetasje
(skrått terreng).
Den dominerende støykilden vil være fv 456.
Det stilles krav om 1 utendørs oppholdsplass for hver boenhet med støynivå som
tilfredsstiller grenseverdien. Det er på dette stadiet ikke detaljplanlagt hvor dette skal være. I
den videre beskrivelse av utendørs oppholdsplass må dette derfor forstås som naturlige
muligheter. Konkrete valg av plassering og utforming må gjøres med bakgrunn i
beregningsresultatene.
Tegning X001. Kartlegging etter T-1442
Planområdet er kartlagt for dagens situasjon. Trafikkmengden er fremskrevet til
beregningsåret 2037.
Foreslått plan er kun vist som illustrasjon på tegningen.
Støynivå er beregnet i et rutenett av punkter. Rutenettet er forsterket der dette anses
nødvendig. Beregningshøyde er 4 m over bakken. Støynivået i disse beregningspunktene
danner grunnlag for støykotekart.
Planområdet nærmest fv 456 ligger i rød og gul sone. Det må påregnes skjermingstiltak i
forbindelse med boligbebyggelse.
For eksisterende veg Øygardsheia er det beregnet støy ved 3 fasader. Støynivået Lden ved
fasade er vist. Det innerste huset, Øygardsheia 37, er ikke vist.
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Tegning X002. Planlagt utbygging. Uskjermet
Planlagt veg og bebyggelse er lagt inn. I feltene B101, B102 og B103 er det lagt inn
planering av tomt til 1 m før ny tomtegrense mot fv 456. Planeringen vil danne en brink
mellom veg og bebyggelse. Det er forutsatt i støyberegningen at ny terrenghøyde i denne
linjen er 0,5 m lavere enn gulv i boligen.
Støynivå er beregnet i et rutenett av punkter. Rutenettet er forsterket der dette anses
nødvendig. Beregningshøyde er 2 m over bakken. Støynivået i disse beregningspunktene
danner grunnlag for støykotekart og viser støynivå i oppholdshøyde.
Det er også beregnet støy ved mest aktuelle fasader for foreslåtte bygg. Beregningshøyden
er 1,5 m over gulv. Støyen er beregnet i alle boligetasjer. Ved fasadepunktene er
refleksjonsbidraget fra bakenforliggende fasade medregnet.
Langs Ny Samlevei vil støy mot fasade i alle etasjer være tilfredsstilt. På denne siden av
byggene vil støynivået også tilfredsstille støynivå for utendørs oppholdsplass.
Lekeplassen ligger så langt fra fv 456 at støynivået vil være tilfredsstilt.
For feltene B101 og B102 vil hele uteområdene på sydsiden mot fv 456 ligge i rød eller gul
sone.
Støynivået mot disse fasadene vil ligge på Lden 57 – 65 dBA; høyest i etasjer over
bakkeplan.
For felt B103 vil støynivået være noe lavere, men likevel over grenseverdien. På bakkeplan
vil deler av område på sydsiden tilfredsstille krav til oppholdsplass. Mellom de foreslåtte
bygningene vil hele området tilfredsstille krav til utendørs oppholdsplass.
Det er beregnet støynivå på tak ved utnyttelse som eventuell utendørs oppholdsplass.
Resultatet i beregningspunktene er vist på tegning som fargelagte punkter tilsvarende
støynivå for støykotekartet.
Støynivået vil være for høyt for B101 og B102 samt deler av B103.
I resterende del av planområdet vil støynivået være tilfredsstilt.
For eksisterende veg Øygardsheia er det beregnet støy som følge av økt trafikk fra B110 og
B111. Støyen i Øygardsheia 37 øker med 2 dBA for til 44 dBA. Støynivået vil bli lavere enn
grenseverdien.
For Øygardsheia 1 og 5 vil økningen ikke være merkbar. Her vil støyen fra fv 456 fremdeles
være den dominerende.
For å redusere støynivået ved B101, B102 og B103 er det foreslått skjermingstiltak.
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Tegning X003. Planlagt utbygging, skjermingstiltak
Det er foreslått tett skjerm mot fv 456. Foreslått plassering er 1 m innenfor ny
eiendomsgrense. Høyden på skjermen varierer fra 1,2 til 1,5 m (1,2 m langs midtre del av
skjermen). Skjermen dreier ca 20 m inn langs Ny Samlevei. Total lengde 151 m. Hele
skjermen plasseres utenfor frisiktsoner. Utstrekning og høyde er vist på tegningen. Høyden
forutsetter planering av tomten som beskrevet for uskjermet alternativ.
På mulige takterrasser er det foreslått tett rekkverk med høyde 1,2 til 1,5 m i B101, B102 og
B103. Plassering og høyde er vist på tegningen. Resultatet i beregningspunktene på tak er
vist på tegning som fargelagte punkter tilsvarende støynivå for støykotekartet.
Støy ved alle fasader i nederste etasje vil tilfredsstille grenseverdien.
Utendørs oppholdsplasser mot syd og vest langs alle bygninger vil tilfredsstille
grenseverdien.
Støy på eventuelle utendørs oppholdsplasser på tak vil tilfredsstille grenseverdien.
Støy mot fasade over bakkeplan mot fv 456 i B101, B102 og B103 vil være over
grenseverdien. Ved behov for balkong som eneste utendørs oppholdsplass ved disse deler
av fasadene, vil det være behov for skjerming med tett rekkverk eller hel innglassing.
Beskrevne tiltak er minimumstiltak i forhold til støykrav. Dersom det ønskes å utvide
utendørs områder med støy under grenseverdien eller redusere støynivået ytterligere, må
omfanget av foreslåtte tiltak økes.
En del gjenværende deler av fasader som ikke er skjermet vil fremdeles bli utsatt for støy
over grenseverdien.
Det bør i senere planfase kontrolleres om innestøyen i oppholdsrom ved slike fasader
tilfredsstiller krav til innestøy. Støynivået er på et slikt nivå at det normalt ikke vil være
nødvendig med omfattende tiltak.
Konklusjon
Det er foretatt beregning av vegtrafikkstøy i forbindelse med av reguleringsplan for
Øygardsheia, Søgne kommune.
Fv 456 er dominerende støykilde. I tillegg er det regnet med den trafikken som fullt utbygd
område vil gi på samlevegene. Trafikken er framskrevet til beregningstidspunktet år 2037.
Planområdet er kartlagt ihht T-1442 for dagens situasjon. Beregningshøyde er 4 m over
bakken.
Planområdet nærmest fv 456 ligger i rød og gul sone. Det må påregnes skjermingstiltak i
forbindelse med boligbebyggelse.
Støy er beregnet uten skjermingstiltak for forslag til plan med nye veger, tomter og illustrerte
bygninger. Støykoter er beregnet 2,0 m over bakken og ved fasade 1,5 m over gulv.
Uteområder mot syd og vest i feltene B101, B102 og B103 ligger i gul sone ved bygningene
og delvis i rød sone nærmere fv 456. Fasadestøy ved disse fasadene vil få støy over
grenseverdien i alle etasjene. Eventuelle takterrasser vil få støy over grenseverdien.
I øvrige boligfelt og på planlagt lekeplass vil krav til støynivå være tilfredsstilt.
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For eksisterende veg Øygardsheia er det beregnet støy som følge av økt trafikk fra B110 og
B111. Trafikkøkningen vil ikke medføre noen konsekvenser for støy i forhold til
grenseverdien.
Det er foreslått skjermingstiltak for støyutsatte områder. Det er foreslått tett skjerm mot fv
456 1 m innenfor ny eiendomsgrense langs felt B101, B102 og B103. Høyden på skjerm
varierer fra 1,2 til 1,5 m og med total lengde 151 m. Høyden på skjermen forutsetter
planering av tomten i denne linjen opp til 0,5 m lavere enn gulv i boligen.
På mulige takterrasser i de samme feltene er det foreslått tett rekkverk med høyde 1,2 til 1,5
m.
Skjermingstiltakene vil medføre at også for feltene B101, B102 og B103 vil støynivå ved alle
fasader i nederste etasje tilfredsstille grenseverdien. Samtidig vil utendørs oppholdsplasser
mot syd og vest langs alle bygninger vil tilfredsstille grenseverdien og eventuelle utendørs
oppholdsplasser på tak vil tilfredsstille grenseverdien.
Støy mot fasade over bakkeplan mot fv 456 i B101, B102 og B103 vil være over
grenseverdien. Ved behov for balkong som eneste utendørs oppholdsplass ved disse deler
av fasadene, vil det være behov for skjerming med tett rekkverk eller hel innglassing.
En del gjenværende deler av fasader som ikke er skjermet vil fremdeles bli utsatt for støy
over grenseverdien.
Det bør i senere planfase kontrolleres om innestøyen i oppholdsrom ved slike fasader
tilfredsstiller krav til innestøy. Støynivået er på et slikt nivå at det normalt ikke vil være
nødvendig med omfattende tiltak
Med hilsen
ViaNova Kristiansand AS
Asbjørn Eide
Vedlegg:

-Støytegning X001, X002 og X003

ViaNova Kristiansand AS ● Skippergt. 2 ● Postboks 541 ● 4665 Kristiansand S
Telefon: (+47) 38 12 08 50 ● www.vianova.no ● Org.nr.: NO 960 681 266 MVA

30

17/21

30

B101

B102

30
35

B103

17/207

40

B104

25

201/10

17/206

B105
B106

30

16/117

Kve
rn

17/200
17/210

16/2

16/116

stien

B109

40

16/118

16/112
17/193

35
16/115

17/18216/105

30

16/158

15

17/195
16/111

16/159

16/123
16/160
16/157

16/161

16/114
17/201

16/213
17/211

16/119

16/113

16/310

16/124
16/145

16/220

16/146
16/147

60.9

16/222
16/148

16/223
16/149
16/150

52.2

Øygardsh

16/151

eia

16/152
16/153

15
16/154

16/221
16/127

HC

10
16/136
16/302

16/126

30

17/21

30

3x54m

3x
5

10x
72m

4m

54.6
54.9

56.8
59.1

B101

10

x7

2m

G=36,5
H01=26,5

56.9
61.1

53.6
54.0

54.3
54.4

B102

5 boenheter56.2

53.0
55.1
55.0

G=37,5 53.8
H01=27,5

61.2
57.5
63.5

55.0
55.5
30

G=38
H01=30
U=27

64.8

25

201/10

17/206

16/117

Kve
rn

17/200
17/210

H01=32,5
U=29,5

3x20m

H=34

40

10x5
4

LEK
H=34,5

3
m 51.7x20m

G=42,5
H01=37,5
U=34,5

43.1

54.6
59.7
61.8

9 boenheter
49.0

52.8
57.2
59.0

30 52.1

5 boenheter

G=43,5
H01=38,5
U=35,5

16/118

G=50
H01=40

40
G=44
H01=39
U=36

16/115

G=50,5
H01=40,5

G=45,25
H01=40,25
U=37,25

30

16/158

15

17/195

B106

G=44,75
H01=39,75
U=36,75

35

17/18216/105

16/111

G=49
H01=39

53.2
53.5

G=43
H01=38
U=35

16/112
17/193

3x20m 6x54m
B105

B109

16/2

16/116

stien

m

B104
G=40,5

14 boenheter
57.8
64.7
65.2

35

3x20

B103

5 boenheter
58.3

17/207

16/159

16/123
16/160
16/157

16/161

16/114
17/201

16/213
17/211

16/119

16/113

16/310

16/124
16/145

16/220

16/146
16/147

61.2

16/222
16/148

16/223
16/149
16/150

53.1

Øygardsh

16/151

eia

16/152
16/153

15
16/154

16/221
16/127

HC

10
16/136

x54

m

55

16/302

16/126

30

17/21

25

30

3x54m

3x
5

=1
,5

m

5 boenheter52.9
Te
tt g
58.3
jer
de
H=
1,2
m

40

54.3
54.4

B102

53.4
59.5

53.0

H=

1,5
m

5 boenheter
52.9

17/207

60.4

Te
tt g
201/10
jer
de

17/206

55.1
55.0

G=37,5 53.8
H01=27,5

H=

G=38
H01=30
U=27

16/117

H=

17/200
17/210

3x20m

H=34

40

10x5
4

LEK
H=34,5

3
m 51.7x20m

G=42,5
H01=37,5
U=34,5

43.1

9 boenheter
49.0

52.6
56.9
58.6

30 52.1

5 boenheter

G=43,5
H01=38,5
U=35,5

16/118

G=50
H01=40

40
G=44
H01=39
U=36

16/115

G=50,5
H01=40,5

G=45,25
H01=40,25
U=37,25

30

16/158

15

17/195

B106

G=44,75
H01=39,75
U=36,75

35

17/18216/105

16/111

G=49
H01=39

53.2
53.5

G=43
H01=38
U=35

16/2

16/112
17/193

3x20m 6x54m
B105

B109

1,5
m

16/116

stien

H01=32,5
U=29,5

54.3 H=1,2
m
59.2
60.9

52.7
Te
62.5
tt g
jer 65.2
de

m

B104
G=40,5

14 boenheter

H=1,5m

35

3x20

B103

25
1,2
m

Kve
rn

55.0
55.5
30

1,2m

rde 10
H= x 72
1,5 m
m

53.6
54.0

1,2m

G=36,5
H01=26,5
H

53.4
59.3

1,2
m

B101

gje

1,5
m
1,2
m

54.8
58.0

Te
tt

4m

54.6
54.9

1,5
m

10x
72m

16/159

16/123
16/160
16/157

16/161

16/114
17/201

16/213
17/211

16/119

16/113

16/310

16/124
16/145

16/220

16/146
16/147

61.2

16/222
16/148

16/223
16/149
16/150

53.1

Øygardsh

16/151

eia

16/152
16/153

15
16/154

16/221
16/127

HC

10
16/136

x54

m

55

16/302

16/126

Biologisk mangfold
Øygardsheia
Søgne kommune
Asbjørn Lie
Agder naturmuseum og botaniske hage IKS
2017
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Forord
Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Even Fallan Lorentsen i ViaNova
Kristiansand AS på vegne av Repstad eiendom as om å foreta en undersøkelse av
biologisk mangfold i forbindelse med en reguleringsplan for et boligområde,
Øygardsheia, like nord for Langenes, i Søgne kommune.

Rådgiver Asbjørn Lie, har stått for registreringene i felt og har skrevet rapporten.
Førstekonservator Per Arvid Åsen står faglig ansvarlig ved Agder naturmuseum. Vi
takker med dette for et hyggelig samarbeid, og for oppdraget.

Vennlig hilsen

Torill Gjelsvik
Daglig leder

Asbjørn Lie
Rådgiver
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Sammendrag, konsekvenser og konklusjoner
Reguleringsplanområdet ligger like nord for Langenes, et lite tettsted ved sjøen
mellom Søgne sentrum og Vågsbygd, vest i Kristiansand kommune. Området er en
langstrakt åsrygg orientert i vest-østlig retning. Ytre Kilen med boligområder og
hyttebebyggelse danner sørgrensa for området. I nord er det et større
sammenhengende naturområde, Rossevannsområdet som er felles for kommunene
Søgne, Kristiansand og Songdalen. I nord ligger det et lite ferskvann, Feievannet, en
tidligere drikkevannskilde til Langenes. Inn i området går det en gammel vei, med et
par større plantefelt. Fra Feievann og ut mot Indre Kilen går det en bekk som trolig er
sjøørretførende. Skogen i området er dominert av furu med stort innslag av eik og
bjørk. Andre treslag som osp og svartor finnes mer spredt. Kristtorn, vivendel og litt
bergflette er arter knyttet mot kyststrøk. Plante- og dyrelivet er typisk for kystsonen
på Sørlandet. Det er ikke registrert sjeldne eller truete arter i tilknytning til
reguleringsplanområdet. Forekomsten av fremmede arter er liten. Det er kun
registrert to arter i tilknytning til Langenesveien helt vest i reguleringsplanområdet.

Vurderinger i forhold til naturmangfoldloven §§8-12
Kunnskapsgrunnlaget via denne undersøkelsen danner grunnlaget for å vurdere
konsekvensene for det biologiske mangfoldet, jf. § 8 (kunnskapsgrunnlaget).
Mangfoldet av naturtyper og arter er vurdert i forhold til DN-håndbok og den norske
rødlista og svartelista for arter.
Det er ikke registrert sjeldne eller truete arter, og forekomsten av skadelige
fremmede arter er liten.
Økosystembelastning og samlet belastning, jf. § 12. Reguleringsplanområdet er en
del av et større naturområde, Rossevannsområde som er avgrenset av bebyggelse
og E39 i nord. Reguleringsplanområdet ligger opp til eksisterende bebyggelse og
innebærer ikke noen ny barrierer for spredning av arter i området. Utbyggingen kan
ses på som en bit for bit utbygging av området, men plasseringen er lagt til et område
med forholdsvis fattige naturtyper uten regionalt eller nasjonalt viktige naturtyper.
Området omfatter et bekkedrag som trolig er sjøørretførende, og skogen i området er
gammel i den forstand at det er mye død ved som er viktig for mange arter av sopp
og insekter. Området er trolig en del av leveområdet for spetter, blant annet
hvitryggspett og svartspett. Dette er arealkrevende arter, slik at reguleringsplanområdet i seg selv ikke er stort nok til å huse hekkende par.
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jf. § 12. En utbygging som tar hensyn til
de viktigste biologiske verdiene i området reduserer virkningen på det biologiske
mangfoldet. Bekken mellom Feievann og Indre Kilen bør bevares med er god
kantsone rundt, elementer av gammel skog bør bevares som friområder i kantsonene
av Østre Tjønna og Feievann og ned mot sjø.
Ved utbyggingen bør en vise aktsomhet og sette i verk tiltak for å unngå spredning av
fremmede arter inn i området. Vi henviser til «forskrift om fremmede organismer»
hvor det i § 23 «krav om risikovurdering ved etablering og utvidelse av parkanlegg og
transport- og næringsutbyggingsområder». Det er her viktig å unngå spredning av
fremmede arter inn i området, blant annet med rengjøring av anleggsmaskiner og
tilførsel av masser. Det er i Artskart registrert to fremmede arter (svartelistearter),
4

stripetorskemunn (svært høy risiko) og kulekarse (potensiell høy risiko). Et enkelt
tiltak kan være å fjerne disse artene i forkant av en utbygging.
Konklusjoner
Det er ikke registrert naturtyper av regional eller nasjonal verdi innenfor
reguleringsplanområdet. Det er heller ikke registrert sjeldne eller truet arter, og få
svartelistearter (stripetorskemunn og kulekarse). Bekken mellom Feievann og Indre
Kilen er trolig sjøørret-førende. Bekken og kantsonen rundt bør sikres i
reguleringsplanen. Ei utbygging som tar hensyn til faren for spredning av fremmede
arter, og setter igjen kantsoner langs Østre Tjønna og Feievann og sjøen ved Indre
Kilen, vil ha en forholdsvis liten innvirkning på det biologiske mangfoldet i
tilgrensende områder (Rossevannsområdet).
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1 Innledning
Planområdet ligger like nordvest for den gamle bebyggelsen på Langenes sørvest i
Søgne kommune. Området er avgrenset av hyttebebyggelse nord for Ytre Kilen i sør,
rv 456 i vest, Feievann i nord og Indre Kilen i øst.

Kart 1 Rød sirkel markerer grovt reguleringsplanområdet like nordvest for Langenes
sentrum.

Kart 2 Områdeavgrensing for reguleringsplanen, som er utgangspunktet for
registreringen.
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2. Materiale og metode
Området ble undersøkt i felt februar 2017 av Asbjørn Lie fra Agder naturmuseum.
Miljødirektoratets Naturbase og Artsdatabankens artskart er benyttet for å sjekke i
eventuelle tidligere undersøkelser. Områdebeskrivelsen og registreringene baserer
seg på notater og foto knyttet til veipunkter markert med GPS under feltarbeidet, se
kart 4. Bildene i rapporten er en viktig del av dokumentasjonen av naturen og av
området. Det er laget ei artsliste over karplanter, og i tillegg er det gjort noen
registreringer av moser og fugl. Det er samlet inn litt planter til Agder naturmuseum
som dokumentasjon.

3. Resultater
3.1 Status
3.1.1 Naturtyper og artsobservasjoner
Det er registrert følgende naturtyper i tilknytning til Ytre og Indre Kilen: ålegrasenger
og strandeng- og strandsump. Der er registrert litt fugl, vanninsekter og en elg først
og fremst i tilknytning til Østre Tjønna og litt i tilknytning til Feievann. Det er registrert
svært mye våtmarksfugl i tilknytning til våtmarksområdene i Ytre og Indre Kilen.

Kart 4 Det er registrert et lokalt viktig ålegrassamfunn (naturtype) i ytterkant av
reguleringsplanen i nordøstenden av Indre Kilen. Store deler av Ytre Kilen er
registrert som «svært viktig» naturtype, ålegrassamfunn. Det er ikke registrert
naturtyper på landarealene. Langs nordsiden av Ytre Kilen er det registrert flere
viktige naturtyper, «strandeng og strandsump» som er verdisatt som «svært viktig»
I Miljødirektoratets Artskart er det gjort en del observasjoner av fugl, karplanter og
vanninsekter. Kulekarse (potensiell høy risko) og stripetorskemunn (svært høy risiko)
er med på lista over skadelige fremmede arter (svartelistearter). Disse er registrert
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ved Østre Tjønna vest i reguleringsplanområdet. I strandenga ved Indre kilen er det
registrert vassmynte som indikerer ei rikere strandeng her.

3.2 Egne registreringer
Det ble registrert ei planteliste med rundt 40 plantearter i reguleringsplanområdet, det
lave artstallet skyldes delvis at registreringen har skjedd seint på vinteren. Det ble
registrert fugl, vanlige og typiske arter for skog i kyststrøkene på Sørlandet.

Kart 5 Veipunktene viser omfanget av undersøkelsen 23. februar 2017.

3.2.1 Fotodokumentasjon, områdebeskrivelse, arter, vegetasjon og
naturtyper
Områdebeskrivelsen og fotodokumentasjonen følger ruta som ble gått under
registreringen. Det refereres i teksten til bokstavmarkeringene i flybildet i kart 6
nedenfor.
Det går en del små daler og søkk i terrenget i øst-vestlig retning, samme retning som
Øygardsheia og lengderetningen på Feievann.
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Kart 6 Flybildet over området viser at toppen av Øygardsheia (A, B, C) består av en
skrinn furuskog med mye nakent berg, mens nordøstskråningen er skogkledd (F-H).
Flybildet antyder også de gamle veiene inn i området, høyspent- traséen (B-H) og
større plantefelt med gran (E og D), mens øvrige skogarealer er blandingsskog med
mye eik, bjørk og furu.
Kartmarkeringene (bokstaver) viser til flybildet over, og bilder og bildetekstene som
følger.

Bilde 1 og 2 (8201-02) Østre Tjønna ligger like ved Langenesveien i vest, et lite
skogstjern med en tett furudominert skog rundt. Myrpartiene langs tjernet er dominert
av pors (bilde 2) med blåtopp og innslag av rome og torvmyrull. (vp 246-247).
Område F i flybildet, kart 6.
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Bilde 3 og 4 (8203-04) Østre Tjønna og fuktig furudominert naturskog ved tjernet.
Mye av skogen er blåbærskog, men med partier med mye blåtopp, torvmoser. Det er
en naturskog med lite preg av moderne skogsdrift. Innslag av bjørk, eik og med mye
død ved (bilde 4). Område F i flybildet, kart 6.

Bilde 5 og 6 (8205-06) Gamle veier følger nordvestskråningen av Øygardsheia
gjennom det meste av reguleringsplanområdet. Kristtorn er vanlig til spredt i hele
området (bilde 6). Område F i flybildet, kart 6.

Bilde 7 og 8 (8207-08) Gammel vei gjennom området med fuktig drag dominert av
blåbærskog og stort innslag av bjørk. Det er dreneringsgrøfter i tilknytning til veien.
Område F-E i flybildet, kart 6.
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Bilde 9 og 10 (8209-10) På lave åsrygger parallelt med veien, dominerer en
skrinnere skogtype, grunnlendeskog med furu og røsslyng. Vp 251-252. Område F-E
i flybildet, kart 6.

Bilde 11 og 12 (8211-12) Parallelt med den gamle veien går små forsenkninger i
terrenget. Kollen mellom forsenkningene har røsslyng og større innslag av bærlyng
blant annet med mye tyttebær som i bilde 12. F-E i flybildet, kart 6.

Bilde 13 og 14 (8213-14) Det er stort innslag av død ved, som furua i bilde 13, og
spredt eik bilde 14. Område F-E i flybildet, kart 6. Vp 253.
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Bilde 15 og 16 (8215-17) Litt rikere skogsparti med furu og eik (bilde 15). Veiskille
(bilde 16) før Feievann. Små mosekledte bergvegger er typisk i området. Område E i
flybildet, kart 6. Vp 254-255.

Bilde 17 og 18 (8218-19) Litt rikere uret område med osp og eik, vp 257 mellom
granplantefeltene E og D i flybildet, kart 6.

Bilde 19 og 20 (8220-21) Moserik blokk med bregna sisselrot og typiske moser som
kystkransemose og kystjamnemose (dominerende mose i bilde 20) Mellom E og D i
flybildet, kart 6.
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Bilde 21 og 22 (8222-23) Forsenkinger med dammer er typisk for
nordvestskråningen av Øygardsheia. E-F i flybildet, kart 6.

Bilde 23 og 24 (8224-25) Tett gammelt granplantefelt, trolig tilplanting av eldre
beitemark. Område D i flybildet, kart 6. Moserikt feltsjikt.

Bilde 25 og 26 (8226-27) Grøfter og et moserik bunnsjikt med kystjamnemose som
dominerende. D i flybildet, kart 6.
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Bilde 27 og 28 (8228-29) Veiskille i østenden av granplantefeltet. Felt av tujamose i
bilde 28. Vp 260.

Bilde 29 og 30 (8230-31) Småvokst krattskog med mye bjørk, eik osp langs veien
etter granplantefeltet. D-G i flybildet, kart 6.

Bilde 31 og 32 (8232-33) Små koller og brattheng langs veien. Forholdsvis ny
bevergnagd osp nær Feievann. Vp 264.
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Bilde 33 og 34 (8234-35). Liten bergvegg med sisselrot, og liten bekk parallelt med
Feievann. Område I i flybildet, kart 6. Vp 266.

Bilde 35 og 36 (8236-37) Mannasøtgras i bekken, og ei eldre furu (dbh ca. 40 cm)
på ryggen mot Feievann. Område I i flybildet, kart 6.

Bilde 37 og 38 (8238-39). Utsikt over Feievann som ligger i et skrint område med
furudominert skog. Fuktig parti mellom den gamle veien og Feievann. Område I i
flybildet, kart 6.
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Bilde 39 og 40 (8240-41) Forholdsvis ny beverhytte ved utløpsbekken fra Feievann.
Det var flere spredte spor etter beverfelte løvtrær. Men hytta er for øyeblikket trolig
ikke bebodd, men kan ha vært besøkt av en omstreifende bever. Utløpsbekken fra
Feievann sett fra den gamle veien. Område G-H i flybildet, kart 6. Vp 271-271.

Bilde 41 og 42 (8242-43) Utløpsbekken fra Feievann nedstrøms den gamle veien.
Blåbær-eikeskog med innslag av gran, vp 271-272. Område G-H i flybildet, kart 6.

Bilde 43 og 44 (8244-45) Sump-skog med mye torvmoser, torvmyrull, graset
blåtopp, furu og bjørk. Vp 273, område G i flybildet, kart 6.

16

Bilde 45 og 46 (8246-47) Kristtorn vokser spredt i området, og den store andelen
død ved er fine jaktområder for spetter. Her, trolig hvitryggspett som har dette som en
del av leveområdet. Vp 273 område G-H i flybildet, kart 6

Bilde 47 og 48 (8248-49) Bekken fra Feievann ned mot Indre Kilen er
sjøørretførende. Mange slike små bekker langs kysten har betydning for sjøørret. Litt
eldre eik, spredt plantet gran i blåbærdominert skog. H i flybildet, kart 6.

Bilde 49 og 50 (8250-51) Utløpspartiet fra Feievannsbekken i Indre Kilen, vp 276277 i område H i flybildet, kart 6.
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Bilde 51 og 52 (8252-53) Eføy og blåbær-eikeskog med innslag av osp og litt gran.
Vp 278- 279. H – C i flybildet, kart 6. Død ved gjør området til en del av leveområdet
for spetter.

Bilde 53 og 54 (8254-55) Stor variasjon over korte avstander mellom blåbæreikeskog og partier med bjørk, furu og reine, fattige sumpskogpartier. Vp 281-282.
Område H-C i flybildet, kart 6.

Bilde 55 og 56 (8256-57) Eldre furuskog med innslag av eik ved Område C, vp 282
og blåbærskog i område C- G, vp 283, flybildet, kart 6
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Bilde 57 og 58 (8258-59) Området har mange vannfylte forsenkninger i blåbærskog,
med spredte, litt større grantrær. Vp 283.

Bilde 59 og 60 (8260-61) Fuktig skogbunn med etasjemose og blåbær, spredt
kristtorn og stort innslag av bjørk. Vp 284 område G i flybildet, kart 6.

Bilde 61 og 62 (8262-63) Laven bleiktjafs på osp og kystkransemose på steinblokk
er typiske innslag i skogen. Vp 284.
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Bilde 63 og 64 (8264-65) Torvmose i fuktig blåbærskog, og lite ospefelt i
nordøstskråningen av Øygardsheia. Ospefeltet er et potensielt hekkeområde for
spetter. Vp 285. Område G i flybilde 6.

Bilde 65 og 66 (8266-67) Knivkjuke på bjørk og flere dammer i skogbunnen. Vp 286.
Område G i flybildet, kart 6.

Bilde 67 og 68 (8268-69) Blåbærskog med furu og eik, og en dam i samme
landskap. Vp 287-288, G i flybildet, kart 6.
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Bilde 69 og 70 (8270-71) Interiør i granplantefelt med leirplass vp 289-290. D i
flybildet, kart 6.

Bilde 71 og 72 (8272-73) Kystrustkjuke på eikestubbe i blåbærskog med furu og eik.
Vp 291 Område D-E i flybildet, kart 6.

Bilde 73 og 74 (8274-75) Liten dal i forlengelsen av Feievann mot vest og et
høydedrag med furu. Vp 293 område D-E i flybildet, kart 6.
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Bilde 75 og 76 (8276-77) Død rogn med hakkemerker, trolig etter hvitryggspett.
Naturskog med furu og eik og død ved. Vp 293-294, område D-E i flybildet, kart 6.

Bilde 77 og 78 (8278-79) Død stående ved av furu, trolig med hakkemerker etter
svartspett. Vp 295- 296 område nær E i flybildet, kart 6.

Bilde 79 og 80 (8280-81) Tursti og innløpsbekk til Østre Tjønna, blåtoppdominert
med større innslag av kristtorn. Område F i flybildet, kart 6 (vp 296-298).
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Bilde 81 og 82 (8282-83) Detaljer fra skogen ved Østre Tjønna, med bjørk langs
veien bort til avkjørselen til Stokkelandsskogen. Dette området er innlemmet i
reguleringsplanen. Område F i flybildet, kart 6.

Bilde 83 og 84 (8285-86) Buss- ventebu og fuktig naturskog ved Østre Tjønna.

Øygardsheia
Toppen av Øygardsheia ble undersøkt separat 28. februar 2017. Dette er det mest
aktuelle utbyggingsområdet nær eksisterende bolig- og hyttebebyggelse.

Kart 7 Detaljkart Øygardsheia, bokstavene i rødt henviser til bildetekst og
områdebeskrivelsen.
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Bilde 85 og 86 (8287-88) I enden av veien i boligområdet på toppen av Langenesåsen ligger det en gruset parkeringsplass (A i kart 7). Det går grusete stier videre til
hyttene som ligger videre ut mot østre del av Ytre Kilen. Det går en liten dalgang i
forlengelsen av parkeringsplassen med gammel skog (B-C-F-G i kart 7) på bedre
bonitet enn den skrinne furuskogen som dominerer mye av Øygardsheia. Typisk for
området er mye stående og liggende død ved, som disse to gamle døende
furutrærne (bilde 86, B i kart 7). For biologisk mangfold i skog er dette viktige
elementer.

Bilde 87 og 88 (8289-90) Kristtorn, einer, eik og furu er dominerende arter, B i kart 7.

Bilde 89 og 90 (8291-92) I kanten av dalgangen kommer nakent berg fram i dagen.
Men også her dominerer gammel skog med mye død ved. Nede i daldraget er det
nærmest en sumpskog. B i kart 7.
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Bilde 91 og 92 (8293-94) Skogsinteriør med død ved, kristtorn i området dominert av
blåbærskog, B i kart 7.

Bilde 93 og 94 (8295-96) Skogsinteriør i område A-C i kart 7.
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Bilde 95 og 96 (8297-98) Liggende død ved, skogsinteriør C i kart 7.

Bilde 97 og 98 (8299-8300) Ved bratthenget, D i kart 7, gammel skog med mye død
ved.

Bilde 99 og 100 (8301-02) Lite myrdrag dominert av blåtopp, skogparti med litt eldre
osp. C i kart 7.

Bilde 101 og 102 (8303-04) Små bergvegger, med reinere blåbær-eikeskog.
26

Bilde 103 og 104 (8305-06) Daldraget mot F-G med bergvegger og gammel skrinn
furuskog (grunnlendeskog) mot toppen av heia, E i kart 7.

Bilde 105 og 106 (8307-08) Nakent fjell i dagen på toppene, og blåbærbærlyngskog på litt rikere partier. Generelt mye stående død ved. E-K i kart 7.

Bilde 107og 108 (8309-10) Gammel naturskog dominert av kroket furu (E i kart 7).
Flyttblokk i heia ut mot Ytre Kilen, H i kart 7:
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Bilde 109 og 110 (8311-12) Død stående furu (H i kart 7), lavspenttrasé mellom H og
I i kart 7.

Bilde 111 og 112 (8313-14) heia ut mot Ytrekilen er skrinn og med mye nakent berg,
lavspenttraséen i bildet til høyre. Område I i kart 7.

Bilde 113 og 114 (8315-16) Lusegras, i skrinn hei på toppen av Øygardsheia.
Område E-K i kart 7.
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Bilde 115 og 116 (8317-18) Gammel kroket furu i skogen på toppen av åsen. E-K i
kart 7.

Bilde 117 og 118 (8319-20) Gammel død furu, og innslag av kristtorn og eik i
område K i kart 7.

Bilde 119 og 120 (8321-22) Skogelementer, en liten tursti nær toppen av åsen, K – L
i kart 7.
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Bilde 121 og 122 (8323-24) Eldre furuskog i sørvendt skråning mot bebyggelsen,
område M i kart 7.

Bilde 123 og 124 (8325-26) Død eik med hakkemerker etter spette, sannsynlig
hvitryggspett på ei furudominert hei. Hele området er trolig del av leveområdet til
hvitryggspett og svartspett på grunn av høy andel død ved.

Arter
Karplanter: Det ble registrert 37 arter av karplanter, det lave artstallet skyldes delvis
at undersøkelsen ble gjennomført på vinterstid, delvis at området er et forholdvis
homogent skogsområde med mye skrinn mark.
Moser: Det ble notert en del karakteristiske moser som kystjamnemose,
stortujamose og kystkransemose. Generelt var det mye torvmoser i sumpskog og
myr, men disse ble ikke artsbestemt.
Sopp: Vanlige nedbrytersopp (kjuker) som knivkjuke, eikemuslig, rødrandkjuke,
ospeildkjuke og knuskkjuke ble registrert i den eldre naturskogen.
Fugl: Fugl kjennes lett igjen på lyd, og de tidligste artene er allerede begynt å synge.
Lista nedenfor gir derfor et forholdsvis godt bilde av hvilke arter som holder til i
området.
Følgende arter ble registrert: Spettmeis, blåmeis, kjøttmeis, toppmeis, granmeis,
svartmeis, gjerdesmett, dompap, grønnsisik, grønnspett og ravn (overflygende). Det
ble registrert sportegn etter spetter, sannsynlig svartspett og hvitryggspett som trolig
har dette som en del av sitt leveområde. Begge artene hekker i Rossevannområdet.
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I reguleringsplanområdet i vestre deler av reguleringsplanområdet ble det registrert et
knoppsvanepar og næringssøkende kvinand.
Pattedyr: Det ble registrert sportegn etter bever, ekorn og grevling i området.
Fremmede arter
Det ble ikke registrer fremmede arter i denne undersøkelsen. Det skyldes i stor grad
at undersøkelsen er gjennomført vinterstid. Det er registrert 2 arter i Artskart, men det
er ingen ting som tyder på at disse er vanlige i området. Veikantene langs
Langenesveien synes i liten grad å være dominert av ugras- og svartelistearter. Men,
svartelistearter kan lett spres inn med anleggsvirksomheten ved en utbygging.
I forskrift om fremmede organismer er det i § 23 «krav om risikovurdering ved
etablering og utvidelse av parkanlegg og transport- og næringsutbyggingsområder».
Siden det er registrert fremmede arter med «svært høy risiko» skal det i
anleggsfasen legges vekt på en sikker håndtering av masser, jf. § 18 i forskriften.
Utbygger skal ha kunnskap om dette og treffe forbyggende tiltak for å forhindre
spredning. Dette kan gjøres ved rengjøring av anleggsmaskiner og deponere
overskuddsmasser på godkjent massedeponi. I dette området er faren større for at
svartelistearter spres inn i området, enn at svartelistearter spres videre.
Sjeldne og truete arter
Det er ikke registrert sjeldne eller truete arter direkte i tilknytning til
reguleringsplanområdet.
Vegetasjonstyper og naturtyper
Vegetasjonstypene ligger i spennet mellom blåbær-eikeskog (fattig edelløvskog),
bærlyngskog til blåbærskog på bedre boniteter, til en skrinn vegetasjonstype,
knausskog/ grunnlendeskog på toppen av åsen med mye nakent berg. Deler av
skogen kan karakteriseres som fattig sumpskog. Naturtypen må karakteriseres som
en «kystfuruskog» med karakteristiske arter som kristtorn (vanlig), bergflette (to
registrerte forekomster) og vivendel (spredt på rikere lokaliteter). Etter kriteriene i DNhåndbok 13 (internettutgaven) vurder vi lokaliteten til å ha lokal verneverdi. De
største furutrærne har en stammediameter rundt 40 cm i brysthøyde (dbh). Mange av
trærne på den skrinne toppen er trolig veldig saktevoksende og gamle. Andelen av
død ved i området gir det høy verdi for spetter og andre arter knyttet til død ved
(sopp, insekter). Det finnes små områder med litt større eikeskog (dbh rundt 40 cm).
Det er to litt større plantefelt som regnes som vegetasjonstype under kulturlandskap.
Vurderingene av vegetasjonstyper baser seg på Fremstad (1997).

5 Litteratur
Fremstad, E. 1997. Vegetasjonstyper i Norge. - NINA Temahefte 12: 1-279.
Lenker til databaser
Miljødirektoratets Naturbase:
http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/
Artsdatabanken, artskart, svarteliste- og rødlistebase:
http://www.artsdatabanken.no/frontpageAlt.aspx?m=2
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Vedlegg 1 Lov om forvaltning av naturens mangfold
(naturmangfoldloven) §§8-12
§ 8.(kunnskapsgrunnlaget)
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig
bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers
utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til
kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for
skade på naturmangfoldet.
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners
erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og
som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.
§ 9.(føre-var-prinsippet)
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke
virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig
skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å
utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.
§ 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning)
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som
økosystemet er eller vil bli utsatt for.
§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på
naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og
skadens karakter.
§ 12.(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i
slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av
tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de
beste samfunnsmessige resultater.
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1.

Bakgrunn

På oppdrag fra Via Nova Kristiansand og deres oppdragsgiver Repstad
Eiendom har vi utarbeidet en enkel landskapsanalyse ift egnethet
for boligutbygging i Søgne kommune. Landskapsanalysen skal brukes
til vurderinger i forhold til reguleringsplanarbeidet.
Området som skal vurderes kalles Øygardsheia og ligger som
en langstrakt terrengrygg i bakkant av eksisterende bolig- og
hyttebebyggelse på nordsiden av Langeneskilen. Området ligger
sørvendt og i tilknytning til eksisterende boligområder og lokalmiljø
med nærhet til skole, barnehage, nærbutikk og kirke.
Formålet med denne analysen er å vurdere området ut fra landskapets
egen verdi, egnethet for utbygging og betydningen området har i
forhold til nærområdet og de omkringliggende naturområdene.
Vurderingene våre bygger på befaringer i området med fotografering og
registrering av landskapsopplevelse, terrengform, vegetasjonsbilde,
innhenting av temakart fra tilgjengelige og relevante kartdatabaser
(gjennom naturbasen.no) og utarbeiding av en enkel landskapsanalyse
på bakgrunn av kartstudier, egne vurderinger og registreringer.

Oversiktsbilde fra google maps som viser Øygardsheia midt i bildet. En evt utbygging vil være en
naturlig fortsettelse av omkringliggende bebyggelse rundt Langeneskilen
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2.

Landskapsanalyse

2.1

Terrengformanalyse

Dette er et, for området, typisk kystkollelandskap med hovedvekt på
bergknauser, svaberg og furuskog. Det aktuelle utbyggingsområdet
ligger langs toppen av den sørvendte terrengryggen, med dalsøkk
og overordnet terrengform som følger hovedretningen østvest i
landskapet.
Relieﬀkartet neste side viser terrengets hovedformer med koller,
høydedrag, langsgående dalsøkk og tverrforbindelser. Området er
kupert med mange koller, skrenter og dalsøkk.
Høydelagskartet under viser nivåene på det langsgående høydedraget
med de høyest liggende partiene midtstilt på terrengryggen.
Utsikt fra midten av området sett bortover terrengryggen på toppen av åsen mot øst

Markerte fjellknauser og grønne dalsøkk deler opp området

2.1 Terrengformanalyse_Høydelag
Høydelagskartet viser de høyeste partiene som oransje og de laveste som blå
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2.1 Terrengformanalyse_Relieﬀ
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Helning
Helningskartet på neste side synliggjør hvordan området er delt inn i
bratte skrenter og flatere rygger. Kartet er gitt fire ulike farger, som
angir hvor bratt terrenget er (helningsgrad). Den mørkeblå fargen
viser de bratteste partiene, mens den lyseste blå viser de slakeste
områdene.
De slakeste områdene ligger langs toppen av terrengryggen. Dette
vil være de sonene som er fornuftig og enklest å tilrettelegge for
boligbygging. En godt tilpasset vegtilkomst vil være en vesentlig
faktor for innpassing av bygningsmassen.

Terrenget er småkupert, med bergkoller og -rygger

Mellomrom og dalsøkk
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2.1 Terrengformanalyse_Helning
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Soleksponering
Hoveddelen av området ligger vendt mot sør og vest, og har slik
sett en svært god soleksponering. De ytre feltene som er tatt med
lengst sør, vender mot nord og øst. Disse har til gjengjeld flatere
og enklere helningsforhold, og er derfor tatt med som aktuelle
utbyggingsområder.
Kartet neste side viser de mest soleksponerte områdene som gule,
de delvis skyggefulle som grønne og de mest skyggefulle som blå.

Den sørvendte terrengryggen på sida mot Langeneskilen

Fra de åpne bergknausene langs høydedraget er det vakkert utsyn mot sjøen
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2.2

Grønnstruktur

Vegetasjonstetthet
Vegetasjonsbildet veksler mellom tett frodighet i dalsøkk og kløfter,
og åpne svaberg og knauser med frittstående tregrupper, der man
kommer opp og får utsikt over sjøen og de bebygde områdene mot
sør og øst.
Furua dominerer på bergknauser og -rygger og danner hovedvekten
av skogsvegetasjonen på de høyereliggende områdene, mens løvtrær
som eik, bjørk, rogn og osp kommer inn i daldragene og søkka litt
lavere ned og mot nord og øst.

Utsikt og gløtt mot sjøen fra de furukledde kollene

Åpne svaberg med lyng og tregrupper som del av silhuetten

Silhuettvirkingen av åsen som bakvegg for bebyggelsen rundt
Langeneskilen, med veksling mellom frodige furukroner og nakne
bergknauser, er fin å beholde i samspill med evt ny bebyggelse langs
terrengryggen.

Silhuett med furuskog og bergknauser
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Vegetasjonstyper og grønne korridorer
Kartet neste side viser i hovedtrekk hvordan ulike vegetasjonstyper
preger ulike deler av området. De langsgående dalsøkka og kløftene
på tvers av landskapets hovedretning, danner viktige og markerte
grønne korridorer som gir mulighet for å ta seg frem i området. Stier
og dyretråkk følger for det meste disse. En godt etablert turveg /
traktorveg går på nordsida av området. Naturlige forbindelser til
eksisterende boligområde og hyttefelt mot sør, ligger som stier eller
tråkk som følger naturlige tverrforbindelser og dalsøkk.
Disse sammenkoblingene vil det være viktig å ta vare på som en del
av den grønne infrastrukturen knyttet til en ny boligutbyggelse, både
for å gi forbindelse mellom eksisterende og nye boligområder og for
å ivareta en god kobling ut i grønne turområder for alle boliger.

Furu preger bergknauser og -rygger

Løvskogen kommer inn i daldrag og lavereliggende søkk i terrenget
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3.

proﬁl 1

Egnethet og prinsipper

For å kunne bygge boliger i dette terrenget kan det jobbes med
“skreddersydde” huskropper som plasseres inn i dalsøkk og kløfter
og utnytter terrengsprang som del av boligens snitt og rominndeling,
i tilpassede løsninger både ute og inne. For å oppnå høyere
utnyttelse av området og for å ivareta hensyn som tilgjengelighet
ift fremkommelighet med bil og universell utforming, må man inn
med noe sprengning og utjevning av høydeforskjeller; massene
som sprenges fra en kolle eller knaus brukes til å etablere flater i
mellomrom og dalsøkk.

proﬁl 2

Ift landskapshensyn er det også viktig å gjøre utbyggingen på en
slik måte at silhuetten til åsen ivaretas og formes ift helheten i
landskapsbildet og slik at den fortsatt danner en delvis grønn bakvegg
for bebyggelsen.

proﬁl 3

Profilene viser som prinsipp hvordan det bør vektlegges å beholde
en grønn bakvegg av vegetasjon som sammen med ny bebyggelse
vil tegne silhuetten. Det at man beholder en slik grønn “ryggrad”
av bergknauser og furuskog, vil gi en viktig forankring i det
overordna landskapsrommet rundt Langeneskilen.

proﬁl 4

proﬁl 5

Tilkomstvegen følger høydedraget. Den bør tilpasses i dalsøkk og inn mot koller på
en slik måte at en grønn ryggrad av furuskog og knauser kan beholdes

proﬁl 5

proﬁl 4

proﬁl 3

proﬁl

2

proﬁl

1
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Det vil for det videre arbeidet være hensiktsmessig å jobbe med
innpassing av tomter og bebyggelse i en enkel 3D-modellering der
veger, tomteavgrensinger og boliger legges inn med aktuelle volumer
og høyder på terrengforming og bygningskropper.
Ved en slik planleggingsmåte kan man få god oversikt og kontroll
på høyder og bygningsvolumer, terrengtilpassing, tomteavgrensning,
silhuettvirkning og tilgjengelighet. Planløsning kan enkelt justeres og
endres i diskusjon mellom planlegger og utbygger, og modellutsnitt
kan brukes til å illustrere planløsningen, slik at både politikere og
lokalbefolkning, naboer og evt kjøpere får forståelse og innsyn i
planen.

Anbefalte prinsipper for boligutbygging i dette landskapet er:
• God terrengtilpassing_spare noen overordnede terrengformer
som holder bebyggelsen på plass; silhuett/fururygg og koller
innimellom. Masseballanse mellom sprenging og fylling.
• Opppbrutte bygningsvolumer - velge hustyper som kan tilpasses i
terrenget på flere nivåer.
• Material- og fargebruk - Ikke hvite sørlandshus. Bruk av
naturmaterialer og mørke farger.
• Lag tilpassa atkomstløsninger - kanskje ikke alle boligenheter må
ha biltilkomst helt til døra? Slik kan man lettere tilpasse boligene
i terrenget.
• Ikke for store hus - heller flere små bygningsvolumer som lettere
lar seg innpasse i terrenget. Dette er også miljøvennlig.
• La utbygginga få miljøprofil - ift. materialbruk, terrengtilpassing,
bevisst og eﬀektiv arealbruk.
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4.

Gode eksempler

På de neste sidene er det vist noen eksempler på hvordan hus og
terreng kan spille sammen og gi fine rammer om boligen.
I et område som dette er det viktig å bygge med terreng og landskap,
arbeide bevisst med terrengtilpassingen, velge hustyper som
tilpasser seg terrenget og å være bevisst ift hvor mye man sprenger
og fyller ut på tomtene. Målet må være å skape boliger som bygger
på de kvalitetene som alt finnes her, og at man skaper en fin veksling
mellom utfylte flater og bevarte koller.
Det er viktig å ta hensyn til hvordan boligen vil se ut sett fra
omgivelsene. Et harmonisk samspill mellom bebyggelse, terreng
og vegetasjon er viktig å få til. Materialbruk og fargesetting må
underordne seg i landskapet. Her er det ikke de hvite sørlandshusa
som legges inn, men husa som er inspirert av skog og bergkoller; med
sølvgrå naturpaneler eller mørke jordfarger. Silhuetten bør bevares
med en ramme av furuskog.
Ved en bevisst og god terrengtilpasning og valg av riktig hustype,
kan man få til fine boligkvaliteter i dette området.
Eksempel på bolighus som er godt tilpasset i terrenget og der store furutrær er tatt vare på
helt inn mot huset. Uteplassen er tilpasset inn mot berget i bakkant og boligen ligger med
vakkert utsyn over sjøen

Eksempel der furutrær og hus er helt integrert i hverandre.
Huset er “skreddersydd” inn i terrenget
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Tett og oppbrutt bebyggelse som kan ta opp i seg høydesprang i terrenget

Bebyggelsen i Skårsetlia på Lillehammer. Her er boligene plassert sammen i tette tundannelser og parkeringen er
samlet eﬀektivt og nær boligen i innkjøringen til hvert tun

Ved å bygge i tette rekker og med ulike nivåer kan man
få inn flere boenheter på mindre areal og lettere tilpasse
bebyggelsen til terrenget rundt

Ved å ta vare på natur og vegetasjon helt inn mot boligen,
skapes et fint samspill mellom landskap og bebyggelse

Bebyggelse som tilpasses kvaliteter i landskap og vegetasjon; som her boliger i et frodig skoglandskap. Ikke alle
boliger må ligge høyt med utsikt
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1. Innledning
På vegne av Repstad Eiendom AS har ViaNova Kristiansand AS i samarbeid med Feste Grenland
AS og Søgne kommune utarbeidet områdeplan for Øygardsheia i Søgne (PlanID 201601). Planen
ble lagt ut til offentlig ettersyn 28.02.2018. Vest-Agder fylkeskommune fremmet her innsigelse til
manglende landskapshensyn for arealdisponeringen i planforslaget.
28.05.2019 ble det holdt forhandlingsmøte mellom Søgne kommune og Vest-Agder
fylkeskommune. Fylkeskommunen mente at følgende kan løse innsigelsen:
•
•
•

Byggeområder BFS106-BFS109 bearbeides/justeres med hensikt å variere høyder og bryte
opp bebyggelsen i noe større grad. Viktig å unngå at området fremstår som en
sammenhengende flate.
Visualiseringer må forbedres og oppdateres slik at disse kan benyttes for å gi et tilstrekkelig
beslutningsgrunnlag. Disse må vise fjernvirkning fra gjenkjennbare steder og gi et realistisk
bilde av hvordan utbyggingen vil se ut.
Det må innarbeides føringer i form av bestemmelser eller hensynsoner for områdene B201B401 slik at landskapshensyn her ivaretas i videre detaljregulering

Kommunen og fylkeskommunen var enige om at «illustrasjonen» som regulant har utarbeidet
verken er fotorealistisk, underbygger hvordan landskapshensyn blir godt ivaretatt i planforslaget,
eller viser fjernvirkning fra gjenkjennbare steder.

I figur 1 vises byggeområdene B106-B109 slik de var i planen som ble sendt ut til 1.gang offentlig
ettersyn. For å imøtekomme innsigelsen er det utarbeidet 3d-illustrasjoner og et forslag, vist i figur
2, hvor følgende endringer er gjort:

•
•
•
•
•

Boligene i B105 - B108 (nordre rekke) er redusert med én etasje (gesims er redusert med 3
meter) for å gi mindre silhuettvirkning.
Felt B105 og B108 er redusert fra 5 boenheter til 3 boenheter.
Eiendomsgrenser er justert og boligene i B106, B107 og B109 er samlet i grupper på 2 og 2
boliger.
Lekeområdet mellom B106 og B107 er utvidet.
Det er lagt inn et grønt belte gjennom B109, som en forlengelse av lekeområdet.

Figur 1 Byggeområder B105-109 som i vist i planen som ble sendt ut til 1. gang offentlig ettersyn

Figur 2 Foreslåtte endringer i Byggeområdene B105 – B109
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2. Visualisering
Visualiseringen er bilder tatt fra 3D-modell laget i Novapoint. Alle boliger er lagt inn med regulerte
eller nye forslag til takhøyder, takform og antall etasjer. Det er tatt ut bilder fra modellen som viser
situasjonen ved første gangs høring og justert løsning.
Figur 3 viser ståstedene for bildene som er tatt fra modellen. Bildene er tatt ca. 1,5 meter over
bakkenivå. Det er valgt tre ståsteder på eller i nærheten av Langenesveien, og fire forskjellige
ståsteder på sjøen.

Figur 3 Oversikt over ståsteder for 3D-bildene

Figur 4 Panoramabilde som viser ståsteder og hvor langt ut i sjøen man
må for å se feltet
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Ståstedene på sjøen er valgt ut fra hvor langt ut fra land man må før boligene er synlige. Fra feltet
er det ca. 1,5 – 1,8 kilometer til områder i sjø hvor man i båt vil se boligene, se figur 4.
I 3D-modellen er eksisterende hus hvite, mens nye bygningsvolum er grå. Nye bygningsvolum er
kun til illustrasjon. Høyden på bygningsvolumene samsvarer med gesimshøyden vist i figur 1 (plan
sendt til 1. gangs høring) og figur 2 (forslag til endring).
Eksisterende skog/vegetasjon er ikke vist i modellen. Bygningene er derfor mer synlige på bildene,
enn hva de vil være i virkeligheten. I tillegg er det enkelte høydedrag langt unna planområdet som
vil kunne være synlige, som ikke er med i modellen.
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2.1 Ståsted 1
Bildet er tatt fra Langenesveien ved innkjøringa til eksisterende boligfelt Øygarden og Øygardsheia
rett nord for Langenes skole. I modellen er nye boliger så vidt synlige mellom eksisterende
bebyggelse. Vegetasjon på stedet vil skjule boligene ytterligere, og sannsynligvis vil man ikke se de
nye boligene fra ståsted 1.

Figur 5 Ståsted 1 fra 3D-modellen med bygg som i reguleringsplanen

Figur 6 Ståsted 1 fra 3D-modellen med foreslåtte endringer
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2.2 Ståsted 2
Ståsted 2 er ved sjøkanten av Ytre Kilen ved Langeneskilen 32. Boligene er her synlige over
eksisterende bebyggelse i modellen. Men eksisterende vegetasjon mellom eksisterende boligfelt og
regulerte boliger vil til dels skjule boligene. Legg merke til at kollen til høyre på bilde er høyere enn
de nye byggene og vil dempe virkningen. I justert løsning (figur 8) ser man at redusering av
takhøyde med 3 meter for boligene i B105-B108 vil redusere synligheten av boligene vesentlig og
gli bedre inn i terrenget.

Figur 7 Ståsted 2 fra 3D-modellen med bygg som i reguleringsplanen

Figur 8 Ståsted 2 fra 3D-modellen med foreslåtte endringer
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Figur 9 er bilde tatt i sommer fra omtrent samme ståsted. Bildet viser at det vil være en del
vegetasjon mellom eksisterende bebyggelse og regulert bebyggelse som også vil dempe virkningen
av de nye boligene.

Figur 9 Bilde tatt av dagens utsikt fra ståsted 2
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2.3 Ståsted 3
Ståsted 3 er tatt på Langenesveien, fra brua over kanalen til Ytre Kilen. Bildet viser mye det samme
som ståsted 2, i tillegg skjules noe av bebyggelsen av kollen i øst. Eksisterende vegetasjon mellom
eksisterende boligfelt og regulerte boliger vil også her til dels skjule boligene. I justert løsning (figur
11) ser man også her at de regulerte boligene blir mindre synlige og gli bedre inn i terrenget.

Figur 10 Ståsted 3 fra 3D-modellen med bygg som i reguleringsplanen

Figur 11 Ståsted 3 fra 3D-modellen med foreslåtte endringer
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Figur 12 viser bilde tatt i sommer fra samme sted for sammenligning. Bildet viser også her at det vil
være en del vegetasjon mellom eksisterende bebyggelse og regulert bebyggelse som vil dempe
virkningen av de nye boligene.

Figur 12 Bilde av dagens utsikt fra ståsted 3
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2.4 Ståsted 4
Ståsted 4 er fra sjøen innerst i Kossevigfjorden. Herfra er det cirka 1,5 km boligområdene B106109. Boligene vil være synlige, men inntrykket vil dempes av høyere topper i bakgrunnen og
eksisterende vegetasjon. I justert løsning (figur 14) ser man også her at de regulerte boligene blir
mindre synlige og glir bedre inn i terrenget.

Figur 13 Ståsted 4 fra 3D-modellen med bygg som i reguleringsplanen

Figur 14 Ståsted 4 fra 3D-modellen med foreslåtte endringer
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2.5 Ståsted 5
Ståsted 5 er fra sjøen rett nord for Skiftingsholmen. Dette er ca. 1,7 km fra boligområdene B106109. Her boligene så vidt synlige, og de dempes av høydene i bakgrunnen.

Figur 15 Ståsted 5 fra 3D-modellen med bygg som i reguleringsplanen

Figur 16 Ståsted 5 fra 3D-modell med foreslåtte endringer
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2.6 Ståsted 6
Ståsted 6 er fra sjøen nordøst for Herøya. Herfra er det ca. 1,5 km til B106-B109. Boligene kan
skimtes, men ligger fint i terrenget. Vegetasjon som mangler i 3D-modellen vil bidra til å skjule
boligene.

Figur 17 Ståsted 6 fra 3D-modellen med bygg som i reguleringsplanen

Figur 18 Ståsted 6 fra 3D-modellen med foreslåtte endringer
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2.7 Ståsted 7
Ståsted 7 er fra sjøen øst for Indre Hellersøya og nord for Ydre Hellersøya. Det er her nesten 2,5
km til planlagt boligfelt. Det aller meste av boligene skjules av Herøya. I tillegg er det også høyder
bak boligfeltet som er høyere, som ikke er med i 3d-modellen.

Figur 19 Ståsted 7 fra 3D-modellen med bygg som i reguleringsplanen

Figur 20 Ståsted 7 fra 3D-modellen med foreslåtte endringer
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3. Sammendrag
For å imøtekomme innsigelsen fra Vest-Agder fylkeskommune, er det foreslått å redusere
takhøydene med 3m for alle boligene i felt B105-B108. Dette reduserer synligheten av boligene og
de glir bedre inn i landskapet. I tillegg er boligene samlet mere to og to, eiendomsgrense justert, lek
mellom B106 og B107 er utvidet og grønt område er lagt inn i B109 som en forlengelse av lekområdet.
Det er utarbeidet 3d-illustrasjoner. Bildene fra 3D-modell viser at boligene vil være synlige fra
enkelte steder langs Langenesveien. Fra sjøen er man over 1,5 km fra planområdet før de vil være
synlige. Men modellen viser ikke skog og vegetasjon, som vil bidra til å dempe virkningen av de nye
boligene. I tillegg omfatter ikke 3d-modellen høyere åsrygger lengre bak bebyggelsen. Disse
høydene vil dempe inntrykket av boligene.
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RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE
OMRÅDEREGULERING ØYGARDSHEIA
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.

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
3

1
1
2

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

I h.h.t. NGU sitt
aktsomhetskart for radon,
kan det være høy fare i
planområdet. Bør bruke
radonsperre ved
nyetablering av boliger.

Vær, vindeksponering. Er området:
6. Vindutsatt
7. Nedbørutsatt
8. Utsatt for springflo/flom i

NEI
NEI
NEI

1
1
1

1
1
1
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sjø/vann
9. Utsatt for flom i bekk (lukket)

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

JA

2

2

Det er gjennomført
registrering av biologisk
mangfold. Det er ikke
registrert naturtyper av
regional eller nasjonal
verdi innenfor
planområdet. Det er ikke
registrert sjeldne eller
truede arter. Registrerte
svartelista arter er
Stripetorskemunn og
kulekarse.
Bekken, som trolig er
sjøørret-førende, og
kantsonen mellom
Feievann og Indre Kilen,
bør sikres.

I databasen Askeladden,
er det ikke registrert
automatisk fredet
fornminne, innenfor
planområdet.
Fylkeskonservator har
gjennomført arkeologisk
registreringer 29. mars
2017. Det er ikke påvist
automatisk fredete
kulturminner innenfor
planområdet.
Det registrert et minne,
Austertjønna. Her ble det
skåret ut is i tidligere tider.

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

Trafikkstøy skal utredes.
Berggrunnen omfatter
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ikke kvarts-glimmerfeltspatgneis.
33. Forurenset grunn
34. Forurensning i sjø/vassdrag
35. Høyspentlinje (stråling)

36. Risikofylt industri mm
(kjemikalier/eksplosiver)
37. Avfallsbehandling
38. Oljekatastrofeområde

NEI
JA/N
EI
JA

1
3

1
2

3

2

NEI

1

1

NEI
NEI

1
1

1
1

I h.h.t. Miljøstatus er Kilen
registret med makroalger.
Fra vest til øst gjennom
planområdet går det en
22 kV høyspentlinje. Det
er et totalt
byggeforbudsbelte på 15
meter.

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.
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Tabell 3 Matrise for risikovurdering med hendelsesnummer
Konsekvens:
Sannsynlighet:

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

4. Svært alvorlig

4. Svært sannsynlig
3. Sannsynlig

5, 34, 35,

2. Mindre sannsynlig

15,

1. Lite sannsynlig

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.
- Svartelista arter ved Østre Tjønna bør sprøytes eller fjernes før tiltak i terrenget.
- I Austertjønna ble det tatt ut is i eldre tider. Bør sikres, og reguleres med
hensynssone.
- Det er registrert forurensning i Kilen, makroalger. Planen medfører ingen
forverring av situasjonen, og planen vil ikke få konsekvenser for forurensningen.
- Eksisterende 22 kV høyspentlinje må reguleres med hensynssone med en
bredde på totalt 15 meter, dersom den ikke skal fjernes.

ViaNova Kristiansand AS
Kristiansand, 23.05.2017

Even F. Lorentsen
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Områdeplan Øygardsheia
Oppsummering av innkomne merknader
Manglende svar er fylt ut med rødt av administrasjon
Navn
Statens vegvesen

Merknader
1

2

Rekkefølgekrav om opparbeidelse av gs‐veg
"o_SGS1" lang fv. 456 fra kryss nytt boligfelt til
Langenes skole før igangsettingstillatelse av 1.
boenhet i nytt felt.
Oppfordring Oppfordrer til opparbeidelse av "o_GTD3" så tidlig
som mulig ved utbygging.
Innsigelse

3

Råd

4

Krav

5

Krav

6

Krav

7

Vest‐Agder
Fylkeskommune

1

Innsigelse

Kommentar fra tiltakshaver
Innsigelsen tas tilfølge. Det er opprettet rekkefølgekrav i
revidert i plan.

Stien mellom nytt boligfelt til eksisterende boligfelt
opparbeides når tilstøtende tomter i "BKS104" og
"BFS109" og "o_BLK1" skal opparbeides
Det er ikke gjort planendringer ved skolen som vil endre
SVV aksepterer kryssing av fv. 456 i plan pga relativ på mulighetene for planfri kryssing i forhold til
lav trafikkmengde. Men det må ikke gjøre plangrep eksisterende situasjon.
som hindrer en mulig fremtidig planskilt krysning.
Regelverket krever min. 50m byggegrense fra
Minste avstand fra senterlinje fv.456 til byggegrense i
senter fylkesveg. SVV vil i denne planen tillate 20m planforslaget er ca 15m.
byggegrense.
Støytiltakene som er omtalt i støyrapporten og
Tas til etterretning
reguleringsbeskrivelsen, må innarbeides i
bestemmelsene og plankart.
Regulere inn gangatkomst langs fv. 456 fra kryss
Tas til etterretning
nytt felt til vestgående eksisterende busstopp ved
kryss Høgskoleveien.
Positiv til opprydding i trafikkarearealene ved
skole og at det reguleres ny busslomme for
østgående trafikk.
Manglende landskapshensyn for arealdisponering
i planforslaget. Nedbygging av høydedrag er i strid
med tidligere innsigelser til kommuneplanens
arealdel og dialogmøte mellom fylkeskommunen
og kommunen. Det må utarbeides fotorealistisk
visualiseringer som viser utforming og
fjernvirkning av foreslåtte byggeområder og
bestemmelserområder.

Høydedragene som er forslått bevart i planforslaget er de
samme som var foreslått i grunnlaget for
kommunedelplanens arealdel. Det er utarbeidet
fotorealistisk visualisering.

Faglig råd

Råd

§3.1 b) og §10 må endres. Disse punktene tillater
anleggsveg og midltertidig deponi og uttak av
masser i "B201, B301 og B401" i forbindelse med
planen. Anbefaler at forhold som omfang,
fremdrift, utforming og varig bruk av områdene
fastsettes i planen. Hensyn til friluftsliv må
ivaretas.
Forutsetter at det anlegges en trafikksikker
kryssing av fv. 456, herunder fartsreduserende
tiltak. I forbindelse med denne kryssingen gis det
råd om å se strekningen fra avkjøring
Høgskoleveien og Langenes skole i sammenheng.

Råd

Råd

Krav

Råd
Innsigelse
Info

Fylkesmannen i Aust‐ og
Vest‐Agder

1

Rekkefølgebestemmelsene må sikres reetablering
av "GTD1" når området #4# blir fylt opp.
Kommunen må vurdere om rekkefølgekrav for
opparbeidelse av kvartallekeplass på et tidligere
tidspunkt.
Vann må utredes i planbeskrivelsen. Kilen og Kilen
bekkefelt har moderat tilstand. Kommunen har
ansvar for at denne vurderingen blir utført.

Det vil bli masseoverskudd i området. Massen er tenkt å
kunne benyttes i området for å redusere lang transport
(miljøpositivt). Området som er foreslått til midlertidig
deponi, er kupert og er tenkt å slakes ut. Deponiene vil bli
opparbeidet og bearbeidet slik at de kan benyttes til
uteaktivitet (feks aking, sykling, etc).
Vi er alle opptatte at det skal være en trafikksikker
gangkryssing. Detaljering av løsningen vil bli utarbeidet i
samråd med vegvesenet i byggefasen. Dette kan være
fartsreduserende tiltak, fartshump, belysning, skilting,
etc.
§6.1 a) ivaretar dette.
"Turevegen (GTD1) er i hovedsak en reetablering av
eksisterende traktor veg".
Innslagspunktet er 25 boenheter og vurderes som
tilstrekkelig.

Det må gjøres en vurdering i byggeplanfasen i forhold til
fylling av masser i nærheten av bekken. Det legges til
grunn at vannforekomstene ikke forverres av plan.
Anbefaler krav for tilrettelegging for lading på
Kraftnettet i Norge er ikke bygd ut for at det kan benyttes
samtlige parkeringsplasser.
så mye strøm enda.
Rekkefølgekrav for "O_SGS1", samme pkt som SVV Se SVV nr.1
nr.1
Hvis detaljplan for B201, B301 eller B401 fremmes OK
før O_SGS1 er etablert, vil bestemmelse pkt 2.1 b)
om etablering av O_SGS5 bli endret til 1.boenhet.

Råd

Kryssing av fv. 456 ved nytt kryss til planområdet
må anlegges på en god og trafikksikker måte inkl.
fartsreduserende tiltak. Strekningen kryss
Høgskolevegen til Langenes skole må sees i
sammenheng med nytt kryss.

Info

Positivt med planlagte nye holdeplasser for
kollektiv og snarveier ved skolen. Også positivt at
trafikkforholdene ved skolen blir ryddigere med
tilrettelagt hente/bringeområde for
foreldrekjøring.

Mangel

Planbeskrivelsen mangler omtaler barn og unges
medvirkning i planarbeidet. Legger til grunn at
kommunen retter opp mangelen og sender
fylkesmannen før vedtak.

Vegvesenet ønsker ikke redusert hastighet.

Kommunen sendte mail til elevrådet 20.04.2018,
behandlet i elevrådet 9.5.2018. Se svar fra elevrådet
lengre nede.

2

Råd

3

Faglig råd

4

Faglig råd

5

Råd

6

Ulike faglige tilrådninger om lokalisering av
barnehagen. Kommuneoverlegen og
barnemyndighetens vurderinger bør være
avgjørende.
Rekkefølgekrav om opparbeidelse av gs‐veg
"o_SGS1" lang fv. 456 fra kryss nytt boligfelt til
Langenes skole før igangsettingstillatelse av 1.
boenhet i nytt felt. Må stilles krav til at
opparbeidelsen av gs‐vegen er utført, før
innflyttning av 1. bolig.
Snarvei via "o_GTD3" bør sikres at etableres.

Tiltakshaver har avholdt møte med barnehageetaten.
Tomt for barnehagen er revidert.

Se svar SVV.

Stien "o_GTD3" mellom nytt boligfelt til eksisterende
boligfelt opparbeides når tilstøtende tomter i "BKS104"
og "BFS109" og "o_BLK1" skal opparbeides.

Det må tas inn rekkefølgekrav om opparbeidelse
av lekeområdet ved eksisterende bebyggelse da
dette ligger sentralt i forhold til planlagt
bebyggelse. (gjelder ved "o_GTD3")

Planlagt bebyggelse opparbeider lekeområdene som
ligger i områdereguleringsplanen. Omtalte eksisterende
lekeplass må velforening for eksisterende bebyggelse
besørge.

Faglig råd

Bestemmelsesområde #1# tas ut av planen da
området ligger helt inntil et registrert regionalt
svært viktig friluftsområde i regional plan i Vest‐
Agder for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Det er
derfor viktig å bevare naturen intakt.

Deponiene vil bli opparbeidet og bearbeidet slik at de kan
benyttes til uteaktivitet (feks aking, sykling, etc).
Områdene dekkes med jord og revegeteres med naturlig
vegetasjon.

7

Faglig råd

Dersom bestemmelsesområde #1# har
sammenheng med etablering av byggefeltene
B201 , B301 og B401 må disse områdene utgå.

Fylling fra boligene vil ligge i #1#.

8

Faglig råd

Reguleringsbestemmelse må sikre deponering av
rene masser for hele planområdet

9

Faglig råd

For å dempe eksponering av boligene, må
reguleringsbestemmelse sikre at det benyttes
mørke naturtilpassede farger/materialer.

10

Råd

11

Råd

12

Råd

13

Råd

Ønsker bestemmelser som kan bidra til reduskjon
av klimagassutslipp. For eksempel bruk av
fornybare materialer.
Ønsker bestemmelser som sikrer mindre energi til
oppvarming og at nytt elektrisk utstyr bruker så
lite energi som mulig.
Ønsker at det stilles krav fornybar og kortreist
energi, fekse varmepumpe og solcelle.
Må sikres tilrettelegging for lading av elbiler, dvs
område må sikres tilstrekkelig strømforsyning.

Det er egen forskrift som regulerer spredning av fremmede organismer.
God intensjon, men vanskelig bestemmelse å håndheve

Forhold som ikke er ønskelig å regulere i plan.

Forhold som ikke er ønskelig å regulere i plan.
Forhold som ikke er ønskelig å regulere i plan.
Det er Agder Energi som konsesjonshaver som regulerer
og bestemmer tilførsel av strøm til utbyggingsområder.

Agder Energi

Råd

Avfall Sør

Råd

Barn og unges
representant

Har Jordkabel området og luftspenn. Minner om
byggegrenser, Kapasistet på eksisterende anlegg
er begrenset, nybygging må påregnes.
Minner om avfallsteknisk norm, nedgravde
løsninger skal vurderes
Kritisk til at rekkefølgekravet om GS vei først slår
inn etter 25 boenheter. Må gjelde fra første
boenhet.
Gjøre en helhetsvurdering for å sikre trygg og
sikker adkomst til skole og idrettsanlegg ved
Langenes Skole

Tas til etterretning

Tas til etterretning

1

Råd

2

Råd

3

Råd

1

Merknad

2.

Merknad

1

Merknad

2

Merknad

Ønsker ikke deponi og riggområde i
friluftsområdet vårt.

3

Merknad

Bevare atkomsten fra Øygardsheia til
turløypenettet

Det vil blir beholdt (god) atkomst gjennom området, men
den vil flyttes noe lengre øst for barnehagen.

Anne Straume

Merknad

Gerd Inger Mellingsen

Merknad

Ønsker at deler av eksisterende P‐plass for
hytteeierne beholdes.
Ønsker at deler av eksisterende P‐plass for
hytteeierne beholdes.
Prognose viser 1 500 biler til og fra nytt
boligområde ‐ber om at innkjørsel flyttes hvor
busstopp øst er.

Planforslaget bygger på en ny løsning hvor parkering
samles på en felles parkeringsplass.
Planforslaget bygger på en ny løsning hvor parkering
samles på en felles parkeringsplass.
Det vil normalt være ca 2,5 turer (5 kjøringer) pr boenhet
pr døgn (ÅDT) i et slikt boligfelt. Det er planlagt ca 140‐
160 boliger, dvs ca 750 i ÅDT ( og ikke 1500). Den
foreslåtte løsning er vurdert tidlig, men lagt bort på grunn
av Tjønna (fredning) og grunnforholdene rundt denne.

Alf Helge Repstad

Anita og Jakob Holberg

Anne Lise og Bård Lassen

Grete Rirud

1

Merknad

Friluftsområdet blir benyttet av barn og unge og
deres familier. Oppfordrer til å ta hensyn.
Ber om at friluftsområdet tas ut av planen, ønsker
det som LNF som i dag
Ber om at antall parkeringsplasser ved inngang til
feltet reduseres til 8, hvorav 2 reserveres
grunneier.
Positiv til utbygging i området, argumenterer mot
hytteeiernes advokat. Ønsker ikke vei i
hytteområdet.
Sikker kryssing av FV 456 ved Langenes skole.
Ønsker å beholde dagens kryssingspunkt

Se svar SVV.

Vi er alle opptatte at det skal være en trafikksikre
løsninger. Detaljering av løsningen vil bli utarbeidet i
samråd med vegvesenet. Dette kan være
fartsreduserende tiltak, fartshump, belysning, skilting,
etc.
Det er foreslått å beholde og utvide med nye stier for at
tilkomst til friluftsområdet blir bedre enn det er i dag.
Friluftsområde er en reguleringsmessig formalisering av
LNF‐formålet.
Det vil være et større behov for almennheten mht til
parkering for turområdet, jfra dagens bruk. Ønsker ikke at
planen endres.
Tas til etterretning

Vi er alle opptatte at det skal være en trafikksikker
gangkryssing. Detaljering av løsningen vil bli utarbeidet i
samråd med vegvesenet. Dette kan være
fartsreduserende tiltak, fartshump, belysning, skilting,
etc.
Det er foreslått å beholde og utvide med nye stier for at
tilkomst til friluftsområdet blir bedre enn det er i dag.
Deponi og riggområdet vil etter ferdigstillelse øke tilgang
og mulighet for bruk at friluftsarealer.

2

Merknad

Ønsker ikke økt bruk av sti mellom Kvernstien 74
og 76, eier der selv.

Stien ligger utenfor planområdet. Stien ligger på
kommunalt grunn og er i eksisterende reguleringsplan
regulert som offentlig friområde.

1

Merknad

Ønsker ikke at nåværende busstopp øst flyttes
lengre mot sør og at det etableres gang og
sykkelsti på østsiden av hovedveien. Er grunneier
og protesterer mot tap av areal.

Det er gjort en grundig analyse av best mulig løsning som
ivaretar alle parter. Det innebærer etablering av vesentlig
bedre busstopp‐løsning øst. For å sikre trygg atkomst til
busstoppet er ny GS veien foreslått. Det er sett på
alternative løsninger på vestsiden sammen med skolen
uten at man fant gode løsninger som kunne anbefales.

Karl Gustav Johansen

Merknad

Mener området må pålegges rekkefølgekrav fra ny Kravet er drøftet i saksframlegget til Plan og Miljø og
bro over Søgneelva frem til nytt byggefelt.
behandlet i møte 28.02.2018

Lars Chr Skadal

Spørsmål

Når kontakter dere grunneierne i
områdereguleringen?

Grunneierne som er berørt av hele reguleringsplanen skal
være varslet, både ved oppstart og høring.

Martin Nodenes

Merknad

Bekymret for trafikkbelastningen samlet på FV 456
forbi Stokkeland
Peker på at området som omfattes av planene er
et viktig friluftsområde. Ønsker uberørt natur med
stier, ikke opparbeidede stier som rundt
Kvernhusvannet
Stille spørmål om Søgne har behov for så mange
utbyggingsområder med en vekst på 1,8%

Det foregår reguleringsarbeid på strekningen som
omhandler de forhold som tas opp
Det vil bli prioritert at friluftsområdene blir tilgjengelig,
nye stier blir opparbeidet så tilgjengeligheten øker for
grupper som ikke kan benytte mindre stier

Anne Karin og John
Stokkan

Mette Stokkan og Marius
Grønvold

1

Merknad

2

Spørsmål

3

Merknad

4

Merknad

Olaf Ellingensen

Sølvi Merte Ljones

Merknad

1

Merknad

Det er et politisk spørsmål som ligger "utenfor
planområdet". Området er avsatt til boligområde i
kommuneplanen.
Bekymret for trafikksikkerheten rundt avkjørsel til Avkjørsel er prosjektert ihht vegvesenets håndbok. I
nytt felt, myke trafikkanter må krysse veien.
forhold til dagens situasjon så vil bakketoppen blir senket
og det blir etablert ny gang og sykkelvei vest for
Fylkesveien som vil gi vesentlig bedre sikt enn dagens
trafikkbilde.
Området rundt Tjønna og FV 456 er flomutsatt i
Ingen boliger vil bli berørt av flom. En utbygging vil ikke
dag.
påvirke flomsituasjonen i noen grad. Dersom det er et
kjent problem, bør veieier kontaktes og bes se på
forholdet.
Ønsker at en liten snipp av LF6 åpnes opp for
Det er ikke noe i veien fra utbyggers side for å åpne opp
kjørbar vei frem til eiendommen.
for tilkomst til de eiendommer som grenser inn mot
planen.
Det er en del utrygge og uoversiktlige plasser langs Veien er som påpekt trang flere plasser. Det synes som
veien i eksterende felt i Øygardsheia. Bør se på
det er tiltak og vegetasjon i regulert veiareal som burde
skilting og opphøyde gangfelt
vært ryddet opp i.
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Merknad

Lekeplassen mellom Øygardsheia 17a og b står i
forfall. Plassen bør rustes opp som naturlig
samlingspunkt for begge feltene. Det foreslås å se
på mulighet for en akebakke

Det etableres egne lekeplasser i nytt område. Forslaget
ligger utenfor planområdet, men det burde vært mulig på
privatrettslig hånd å se på noe sambruk i forbindelse med
opprusting av sti mellom feltene.

Haugen, Ramsland, Eikild,
Helland og Oddis Invest v/
Advokatfirma Wigemyr

Merknad

Spørsmålet om reguleringsplanen skulle omhandle
hytteområdet ble behandlet i planutvalget ved oppstart
av planarbeidet: Hyttefeltet langs Ydder Kilen inngår ikke i
planarbeidet.

Tor Egil Gryte og Åse
Karin Handeland

Merknad

Ønsker å innlemme kjørevei frem til hyttene i
regleringsplanen. Den ligger tett inntil dagens
plangrense og det vil være både praktisk og
planteknisk uhensiktmessig å lage en egen
reguleringsplan for veien.
Deler av B111, deler av f_SKV2 er lagt i LNF
område i strid med kommuneplanen og i strid med
bygging i 100‐meters beltet. Etterlyser grønn
buffer mot sin eiendom. Grunneier får vei og
boliger tett innpå sin fritidseiendom, varsler at
vedtas reguleringsplan vil det utløse et stort
erstatningskrav

Ytre Kilen Velforening

Merknad

Planforslaget tar ikke hensyn til eksisterende
hytter, 5‐6 boliger er plassert i LNF område og
bilvei gjennom det samme LNF‐område, 4 av
husene er innenfor 100 meters beltet. Forventer at
B111, f_SKV1 og f_SKV2 samt f_SPP1 tas ut av
planen. Hvis nåværende parkeringsplass fjernes
må det sikres ny parkeringsplass i gule områder.
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Merknad

Friluftsområdet er mye benyttet av innbyggerne
på Langenes. Ønsker å beholde "gamle" stier i
friluftsområdet og ikke "nye" stier som man
allerede har rundt Kvernhusvannet.
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Merknad
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Spørsmål

Stokkelandsskogen
Velforening

Det ble i møte med kommunen 10.02.2017 tatt opp ønske
om å justere boligformål innenfor og utenfor
boligformålsgrensa i kommuneplanen. Avviket var 12,8
mål, det tillates inntil 15 mål før det stilles krav til
konsekvensutredning.
På side 6 i saksutredningen som ble behandlet i plan‐ og
miljøutvalget 28.02.18 er flere mindre arronderinger
mellom boligbebyggelsesformålet og LNF‐områdene
omtalt i eget avsnitt. Saksutredningen har vært på høring
og det har vært åpenhet rundt forslaget. Ingen av de
offentlige aktørene har kommentert forholdet. Forbudet
mot bygging i 100 meters beltet gjelder ikke i de tilfeller
hvor det i reguleringsplan tillates tiltak.
Mht LNF og 100 meters beltet vises til kommentar under
Gryte. Det foreligger i dag ingen regulert parkeringsplass
for hytteierne, men det står 20‐25 biler parkert innerst i
Øygardheia i sesongen etter avtale med grunneier (mot
vederlag). Planens intensjon er å regulere en løsning som
sikrer hytteeierne en tilfredsstillende parkeringsløsning.

Som det fremgår av Turkart for Rossevannet er det kun en
"rødmerka" sti som blir berørt + et par andre mindre
stistrekk. Stier vil bli ivaretatt, og vil bli oppgradert så
mange flere kan bruke de. Det er utarbeidet kart som
viser stier før og etter utbygging som vil følge
sluttbehandling av planen.
Valg av utkjørsel på FV 456 er svært dårlig og
Avkjørsel er prosjektert ihht vegvesenets håndbok. I
farlig. Forslaget innebærer kryssing av vei for myke forhold til dagens situasjon vil bakketoppen blir senket og
trafikkanter.
det blir etablert ny gang og sykkelvei vest for Fylkesveien
som vil gi vesentlig bedre sikt enn dagens trafikkbilde.

Stiller spørmål om Søgne har behov for så mange
utbyggingsområder med en vekst på 1,8%

Det er et politisk spørsmål som ligger "utenfor
planområdet". Området er avsatt til boligområde i
kommuneplanen.

Naturvernforbundet

Elevrådet Langenes skole
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Spørsmål
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Merknad

6

Merknad
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Merknad

1.

Merknad

2

Er det kapasitet på Langenes skole til 160 nye
boliger?

Det har underveis ikke fremkommet signaler fra
kommunen at kapasiteten på Langenes skole ikke er
tilstrekkelig.
Stiller spørsmål med den biologiske kartleggingen Utredningen er gjennomført av kvalifisert aktør. Selv om
(februar 2017). Det er mye ugle og mår i
den er utført i feburar (på barmark) er konklusjonen så
planområdet og øst i planområdet er det høy
entydig at det ikke er registrert naturtyper av verken
tetthet av rådyr.
regional eller nasjonal verdi, eller registrert sjeldne eller
truede arter. I artkart er det registrert 2 arter, men ingen
ting tydet på at disse er vanlige i området.

Barnehagetomten ser ut til å være lite egnet og
bør flyttes opp i terrenget i høyde med planlagte
boliger.
Området rundt Tjønna og FV 456 er flomutsatt i
dag.

Det er avholdt befaring med barnehage etaten og
barnehagetomta er blitt justert etter deres innspill.

Merknad

Det finnes en svært stor rådyrstamme i området.
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Merknad
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Råd

Populært turområde, uberørt natur. Utbyggingen
vil ødelegge mye av opplevelsen av å vandre i
området.
Bør presisere i planen at tiltak som fremmer
friluftsformålet bør presiseres.
Elevrådet behandlet planen 9 mai.

Det er riktig og beboerne i Øygardsheia opplever at
dyrene dels oppholder seg i hage og tett inntil husene.
Det medfører at dyrene tilpasser seg bebyggelse. Rådyr er
ikke sjeldent eller truet art.
Utbyggingsområdet står for en liten del av turområdet og
et vil bli gjort tiltak slik at tilgjengligheten for alle blir
bedre etter utbygging.
Godt innspill som tas videre i planarbeidet.

Info

Merknad

Ingen boliger vil bli berørt av flom. En utbygging vil ikke
påvirke flomsituasjonen i noen grad. Dersom det er et
kjent problem, bør veieier kontaktes og bes se på
forholdet.
Stiller spørsmål med den biologiske kartleggingen Utredningen er gjennomført av kvalifisert aktør. Selv om
(februar 2017) ‐ feil tidspunkt av året
den er utført i feburar (på barmark) er konklusjonen så
entydig at det ikke er registrert naturtyper av verken
regional eller nasjonal verdi, eller registrert sjeldne eller
truede arter. I artkart er det registrert 2 arter, men ingen
ting tydet på at disse er vanlige i området.

Fordeler: Flere får bo på Langenes og vi får mer
sykkelsti
Ulemper: Mye anleggsvirksomhet, mister litt skog
og turstier, hva med dyrelivet i denne
sammenheng?

Tas til etterretning
Anleggsvirksomheten vil pågå en en periode og vil bli tatt
hensyn til barns ferdsel. Det forsvinner noe skog, men
turstier vil bli minst like bra etter utbygging. Dyrelivet er
kartlagt og det er ikke sjeldne eller truede dyrearter i
området. Alt tyder på at rådyrene vil tilpasse seg.

Saksprotokoll
Søgne kommune - Områderegulering Øygardsheia - Vurdering av
innsigelse
Arkivsak-dok.
Saksbehandler
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Frode Amundsen
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1 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø
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Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Vest-Agder fylkeskommune trekker innsigelse til planforslag til områderegulering for
Øygardsheia Nord under forutsetning at foreslåtte endringer oversendt fra Søgne
kommune 15.8.19 innarbeides i planen.

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø har behandlet saken i møte
28.08.2019 sak 61/19
Votering
Fylkesrådmannens innstilling ble vedtatt mot 1 stemme (MDG).
Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljøs vedtak
Vest-Agder fylkeskommune trekker innsigelse til planforslag til områderegulering for
Øygardsheia Nord under forutsetning at foreslåtte endringer oversendt fra Søgne
kommune 15.8.19 innarbeides i planen.
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SØGNE KOMMUNE - OMRÅDEREGULERING ØYGARDSHEIA NORD
- VURDERING AV INNSIGELSE
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Vest-Agder fylkeskommune trekker innsigelse til planforslag til områderegulering for
Øygardsheia Nord under forutsetning at foreslåtte endringer oversendt fra Søgne
kommune 15.8.19 innarbeides i planen.
Vedlegg
- Anmodning om å trekke innsigelse fra Søgne kommune, datert 15.8.19
- Notat fra konsulent med 3D illustrasjoner, datert 12.8.19
- Referat fra forhandlingsmøte 28.5.19
- Saksprotokoll og saksfremstilling til SAM 30.5.18
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Saksopplysninger
Forslag til områderegulering for Øygardsheia Nord i Søgne kommune var utlagt til
offentlig ettersyn våren 2018. Vest-Agder fylkeskommune v/SAM-utvalget fremmet
30.5.18 "innsigelse til manglende landskapshensyn for arealdisponeringen i
planforslaget. Nedbygging av høydedrag er i strid med tidligere innsigelser til
kommuneplanens arealdel og dialogmøte mellom fylkeskommunen og kommunen.
Det må utarbeides fotorealistiske visualiseringer som viser utforming og fjernvirkning
av foreslåtte byggeområder og bestemmelsesområder."
Det har vært gjennomført forhandlingsmøte mellom fylkeskommunen og kommunen
28.5.19 (se referat vedlagt). Fylkeskommunens forhandlingsutvalg mener hovedgrep
i planforslag, som avgrensing av byggeområder og grad av utnyttelse, er akseptabelt.
Følgende endringer kan løse innsigelsen:
-

Byggeområder BFS106-9 bearbeides/justeres med hensikt å variere høyder
og bryte opp bebyggelsen i noe større grad. Viktig å unngå at området
fremstår som en sammenhengende flate.
Visualiseringer må forbedres og oppdateres slik at disse kan benyttes for å gi
et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag. Disse må vise fjernvirkning fra
gjenkjennbare steder og gi et realistisk bilde av hvordan utbyggingen vil se ut.
Det må innarbeides føringer i form av bestemmelser eller hensynsoner for
områdene B201-401 slik at landskapshensyn her ivaretas i videre
detaljregulering

I oversendelse fra kommunen datert 15.8.19 (vedlagt) er overnevnte punkter justert i
plan. Kommunen skriver:
"I vedlagte notat er illustrasjonene foreslått bebyggelse forbedret og angitt fra ulike
ståsted på lang og på sjø (ikke fugleperspektiv). Videre er det foreslått justeringer
av planen for å dempe inntrykket av bebyggelsen. Disse er beskrevet i notatet og
illustrasjonene viser utsnitt både med bebyggelse som foreslått i høringsversjonen
og hvordan det blir med foreslåtte justerte løsning. Det gjøres oppmerksom på at
alle modellbildene er uten vegetasjon og dette gjør at bebyggelsen blir mer
fremtredende enn den er i virkeligheten. Det er tatt to bilder fra Langenes for å
vise området med vegetasjon fra siktpunktene tatt ut av modellen.
Arealenheten (i Søgne kommune) mener notatet viser at bebyggelsen er plassert
på en gunstig måte i terrenget og at med redusert høyde blir bebyggelsen lite
ruvende. Det er etter vår vurdering tatt hensyn til viktige markante
landskapselementer, som er bevart i planen.
Når det gjelder byggeområdene B201-401, hvor det er krav om ytterligere
detaljregulering, foreslår vi at det legges til følgende formulering i bestemmelse
3.1: Ved detaljregulering av områdene skal bebyggelse plasseres slik at en unngår
silhuett. Det skal framlegges snitt og illustrasjoner av planlagt bebyggelse og
terreng, slik at en kan vurdere nær- og fjernvirkningen av planlagt bebyggelse."
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Dersom fylkeskommunen velger å opprettholde innsigelsen, har Søgne kommune gitt
beskjed om at de ønsker å ta saken til mekling hos fylkesmannen.

Vurderinger
Som kjent er planområdet i hovedsak et småkupert høydedrag på innsiden av
Langenes. Området er avsatt til byggeområde i kommuneplanen, hvor
fylkeskommunen trakk sin innsigelse med betingelse "de mest markerte
høydedragene skal ikke bebygges." For fylkesrådmannen har det vært og er
utfordrende å vurdere om denne betingelsen om landskapshensyn er tilstrekkelig
ivaretatt i planen.
Når selve planområdet er et kupert høydedrag er det vanskelig å unngå bebyggelse
på høydedrag. Dette gjør det vanskelig å ivareta betingelsen ovenfor slik som den er
formulert. Dersom en skal være kategorisk når det gjelder landskapshensyn må
planforslaget vesentlig endres – noe som trolig ikke gjør en utbygging økonomisk
gjennomførbar. Utbygging på høydedrag vil være markante og eksponerte. Det er
utfordrende å unngå at bebyggelsen på avstand ikke vil fremstå som en
sammenhengende flate nettopp når høydedrag skal ivaretas. Planen inneholder
dette motsetningsforholdet. I dialog med kommunen og i forhandlingsmøte er det
åpenbart at dette er et dilemma. Fra hvilket ståsted er det bebyggelsen ikke skal
være eksponert – er det sett fra umiddelbart nærområde eller er det sett ute fra
skjærgården?
Mindre justeringer av bebyggelsen vil ikke kunne løse landskapsutfordringene ved å
bygge på et høydedrag. Samtidig er det avklart i kommuneplanen at området skal
utvikles til boligformål. Arealplanleggingen skal være forutsigbar, og et område som
er avsatt til byggeområde i kommuneplanens arealdel skal kunne forventes å bli
gjennomført.
De siste justeringer av høyde og bebyggelse kan bidra til at utbyggingen oppleves
mindre eksponert både fra nært og fjernt. De siste illustrasjonene gir også et
forbedret bilde av hvordan utbyggingen vil bli seende ut.
Etter fylkesrådmannens vurdering følger siste oversendelse opp punktene
forhandlingsutvalget har lagt til grunn som en løsning på innsigelsen.

Konklusjon
Etter fylkesrådmannens vurdering følger siste justeringer og visualisering av
planforslag for Øygardsheia Nord opp punkter fra forhandlingsmøte.
Fylkesrådmannen anbefaler at innsigelsen til planforslaget trekkes gitt at foreslåtte
endringer fra kommunen innarbeides i planen.
Kristiansand, 19. august 2019
Kenneth Andresen
regionalsjef
Diderik Cappelen
seksjonsleder
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Viser til oversendelse datert 15.8.19.
Anmodning om trekking av innsigelse ble behandlet i SAM‐utvalget 28.8.19. Saksfremstilling og protokoll ligger
vedlagt.
Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljøs vedtak:
Vest‐Agder fylkeskommune trekker innsigelse til planforslag til områderegulering for Øygardsheia Nord under
forutsetning at foreslåtte endringer oversendt fra Søgne kommune 15.8.19 innarbeides i planen.

Med vennlig hilsen
Frode Amundsen
Rådgiver
Vest‐Agder fylkeskommune // Regionalavdelingen // Plan‐ og miljøseksjonen
E‐post: fam@vaf.no // Telefon: 38 07 47 78 // www.vaf.no
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SØGNE KOMMUNE - UTTALELSE TIL OFFENTLIG ETTERSYN OMRÅDEREGULERING FOR ØYGARDSHEIA NORD
(LANGENESÅSEN) PLANID 201601
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Pkt.1
Fylkeskommunen fremmer innsigelse til manglende landskapshensyn for
arealdisponeringen i planforslaget. Nedbygging av høydedrag er i strid med tidligere
innsigelser til kommuneplanens arealdel og dialogmøte mellom fylkeskommunen og
kommunen. Det må utarbeides fotorealistiske visualiseringer som viser utforming og
fjernvirkning av foreslåtte byggeområder og bestemmelsesområder.
Pkt.2
Fylkeskommunen gir faglig råd om at bestemmelser § 3.1 b) og § 10, som
innebærer at store områder kan benyttes som midlertidig anlegg- og riggområde og
som deponi, endres. Fylkesrådmannen anbefaler at forhold som omfang, fremdrift,
utforming og varig bruk av områdene fastsettes i planen. Hensyn til friluftsliv må
ivaretas.
Pkt. 3
Fylkeskommunen forutsetter at det anlegges en trafikksikker kryssing av fylkesveg
456, herunder fartsreduserende tiltak. I forbindelse med denne kryssingen gis det råd
om å se strekningen fra avkjøring Høgskoleveien og Langenes skole i sammenheng.
Vedlegg
 Forslag til reguleringsplan (plankart og bestemmelser)
 Planbeskrivelse
 Landskapsanalyse

Saksopplysninger
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Søgne kommune har i brev 14.3.18 oversendt forslag til områderegulering for
Øygardsheia nord (Langenesåsen) til offentlig ettersyn.
Fylkeskommunen har fått utsatt frist for politisk behandling i SAM-utvalget 30.5.18
Planen legger til rette for oppføring av totalt 158 boenheter, hvorav 80 boenheter er
underlagt krav om utarbeidelse av detaljregulering før tiltak kan iverksettes. Planen
legger i tillegg til rette for tilhørende trafikk- og grøntarealer, samt oppføring av
barnehage.

Planområdet
Fylkeskommunen ga innspill til varsel om oppstart av planarbeidet 20.12.16.
Her forutsatte vi at det skulle utarbeides landskapsanalyser og at disse skulle legges
til grunn for arealdisponeringen i planforslaget. Bakgrunnen for dette er at
fylkeskommunen reiste innsigelse til Øygardsheia boligområde ved "rullering" av
kommuneplanens arealdel 2011-2020. Grunnlaget for innsigelsen var mangelfulle
landskapsmessige vurderinger. Skissen over området som viste tenkt utbygging
(som fulgte arealdelen) gav ikke et godt nok bilde av de landskapsmessige
konsekvensene. Fylkeskommunen påpekte behovet for en mer omfattende
landskapsanalyse. Innsigelsen ble frafalt i et dialogmøte mellom fylkeskommunen og
Søgne kommune 23.10.2012, før den offisielle meklingen. I referatet fra møte
fremgår følgende: "De mest markerte høydedragene skal ikke bebygges.
Fylkeskommunen forbeholder seg retten til å kunne reise innsigelse til nedbygging av
høydedrag og området rundt tjønna ved regulering. Innsigelsen frafalles".
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Forslag til plankart
Det er utarbeidet en landskapsanalyse (vedlagt). Denne viser blant annet et kart over
egnethet for boligbygging og prinsipp om at man beholder en grønn "ryggrad" av
bergknauser og furuskog for å ivareta det overordna landskapsrommet rundt
Langeneskilen.

Massedeponi:
I planforslaget er det avsatt flere områder hvor det tillates deponi og midlertidig
anlegg- og riggområde. Dette er de skraverte områdene med grønn bakgrunn i
plankart ovenfor, som kommunen opplyser er et areal på 24 dekar (til orientering er
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en stor fotballbane er ca 7,5 dekar.) Dette er blant annet områder nord og øst for
areal avsatt til barnehage, og et større helt øst i planområdet. Av saken fremgår det
at dette vil være masseoverskudd og at forslagsstiller ønsker å legge overflødige
masser permanent i dette området. Administrasjonen i kommunen er usikker på om
det en hensiktsmessig arealbruk, og ønsker innspill under høringen om
deponiområdet bør tas ut eller om det bør stilles krav til opparbeidelse av området
som gjør at det kan tas i bruk til andre formål.

Vurderinger
Fylkeskommunen fremmet innsigelse til boligområdet da dette ble foreslått lagt inn
som utbyggingsområde i kommuneplanens arealdel. Innsigelsen var basert på
hensyn til landskapet, herunder manglende vurderinger av de landskapsmessige
konsekvensene. Området er både eksponert og kupert. Etter drøftingsmøter frafalt
innsigelsen, da med betingelse om at de mest eksponerte høydedragene ikke skulle
bebygges. Dette gjelder spesielt for områdene ved høydedrag i BFS106 og BGS109,
samt områder B201-B401 med krav til detaljregulering øst i området. Prinsippene fra
landskapsanalysen når det gjelder arealdisponering og høydebegrensinger for
bebyggelse er ikke tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget.
Fylkesrådmannen kan ikke se at betingelsen om at de mest eksponerte
høydedragene ikke skulle bebygges er tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget.
Fylkesrådmannen vil, som en nødvendig oppfølging av tidligere sakshistorikk, gi råd
om at det fremmes innsigelse i saken. Det må utarbeides fotorealistiske
visualiseringer som viser utforming og fjernvirkning av foreslåtte byggeområder og
bestemmelsesområder.
Bestemmelse § 3.1 b) og § 10 innebærer at store områder kan benyttes som
midlertidig anlegg- og riggområde og som deponi. Aktuelle område hvor dette er
tillates er store grøntområder, samt områder helt inntil barnehagetomt og
boligområder. Det er ikke knyttet begrensinger til omfang/størrelse, eller begrensing
om at deponi er knyttet til utbygging av aktuelt boligfelt. Fylkesrådmannen vurderer
dette forhold som en vesentlig svakhet ved planen, blant annet pga uforutsigbarhet
for berørte parter og uklart omfang av tiltakene. Fylkesrådmannen gir planfaglig råd
om at kommunen bør endre disse bestemmelsene. Fylkesrådmannen anbefaler at
forhold som omfang, fremdrift, utforming og varig bruk av områdene fastsettes i
planen.
Behovet for deponi kommer som en følge av overskuddsmasser ved utbygging.
Fylkesrådmannen ser dette som en konsekvens av at området har et utfordrende
landskap hvor det foreslås utbygging på høydedrag. Fylkesrådmannen anbefaler at
det utarbeides et revidert planforslag, hvor landskapsanalyser legges til grunn for
arealdisponeringen i planforslaget. En utbygging som i større grad underordner seg
landskapet, hvor høydedrag og koller bevare, vil innebære at behovet for deponi kan
reduseres.
Allmennhetens friluftsinteresser
Området ligger like ved et svært viktig regionalt friluftslivsområde, jf. Regional plan for
idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.
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Fylkeskommunen gir faglig råd om at bestemmelsesområde 1 for deponi blir tatt ut av
planen grunnet hensynet til friluftsliv.
Turveg GTD1 lengst nord i planen vil bli dekket av bestemmelsesområde #4, hvor
det kan fylles opp med masser og dekkes med jord og revegeters med naturlig
vegetasjon når tiltaket er ferdig. Vi anbefaler at rekkefølgebestemmelsene må sikre
reetablering av turvegen etter dette. Turvegen representerer en viktig inngang til
turområde nord for planen.
Barn og unges interesser
Ved oppstart til planarbeidet uttalte vi at det måtte utarbeidet en beskrivelse av
hvordan barn og unges interesser vil bli ivaretatt i planarbeidet. Vi forutsatte også at
det ble sikret tilgang på arealmessige tilstrekkelig og attraktive lekeområder.
Kvartalslekeplass (o_BLK3) skal være opparbeidet før det gis igangsettingstillatelse
til mer enn 25 boenheter innenfor områdene B201-B401. De to øvrige
sandlekeplassene i planen er relativt små. Kommunen bør vurdere å ha
rekkefølgekrav for opparbeidelse at kvartalslekeplassen på et tidligere tidspunkt.
Vannforvaltning
Vi minner om at Regional plan for vannforvaltning for vannregion Agder 2016-2021
skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal planlegging
og virksomhet i vannregion Agder. Jf. vannforskriften § 29 siste ledd.
Vannforvaltningsplanen skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig
bruk av vannforekomstene. Vi kan ikke se at vann er utredet i planbeskrivelsen.
Denne utbyggingen (inkl. deponiene) kan påvirke vannforekomstene, 0130000031-3C: Kilen, som har moderat tilstand og 022-718-R: Kilen bekkefelt, som også har
moderat tilstand. Ved nye tiltak i vann må det vurderes om vannforskriften § 12
kommer til anvendelse. Det er kommunen som har ansvar at denne vurderingen blir
gjort.
Parkering
Fylkesrådmannen anbefaler at det settes krav om at samtlige parkeringsplasser
tilrettelegges for lading.
Samferdsel
Statens vegvesen har i sin uttalelse fremmet innsigelse knyttet til rekkefølgekrav for
gang sykkelveg O_SGS1. Fylkesrådmannen støtter denne vurderingen.
Når det gjelder bestemmelsens pkt. 2.1 b) vil vi påpeke at denne forutsetter at gang/sykkelveg O_SGS1 langs fylkesveg er etablert. Fremmes detaljplan for
byggeområder i øst før gang-/sykkelveg O_SGS1 langs fylkesveg er på plass, vil det
bli fremmet krav om opparbeiding av gang/sykkelveg O_SGS5 fra første bolig i
detaljplanen.
Når det gjelder kryssing av fylkesveg 456, i tilknytning til planområdet, forutsettes at
denne anlegges på en god og trafikksikker måte inkludert fartsreduserende tiltak. I
forbindelse med denne kryssingen gis det råd om å se strekningen fra avkjøring
Høgskoleveien og Langenes skole i sammenheng.
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Kollektivbetjening vil være langs Fv456 med busslinjen som trafikkerer mellom
Tangvall og Langenes. Det er positivt at det planlegges utbedrede holdeplasser både
ved Langenes skole og ved kryss Høgskoleveien og snarvei for deler av området til
skolen. Det vurderes også som positivt at det blir mer ryddig trafikkforhold ved skolen
med tilrettelagt hente-/bringeområde for foreldrekjøring.

Kristiansand, 16. april 2018
Kenneth Andresen
regionalsjef
Diderik Cappelen
seksjonsleder
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Høring av områdereguleringsplan for Øygardsheia i Søgne kommune uttalelse
Vi viser til brev fra dere av 14.3.2018.
Oversendelsen gjelder høring av forslag til områdereguleringsplan for Øygardsheia.
Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse, barnehage, kollektivanlegg,
gang-/sykkelveg mv.
Statens vegvesen har følgende merknader til planen:
-

Forslag til plan åpner for bygging av inntil 158 boenheter på Øygardsheia og det er
forhold til regulert gang-/ sykkelveg lagt inn rekkefølgebestemmelse slik: «Før det

kan gis igangsettingstillatelse til mer enn 25 boenheter innenfor områdene BKS 101105, BFS106-BFS107, BKS108 og BFS109, skal gang- og sykkelveg «o_SGS1» fra
planlagt boligfelt til Langenes skole være opparbeidet.» Innslagspunktet for gang/sykkelvegen er et spørsmål om vektlegging av trafikksikkerhet i planen. Statens
vegvesen mener rekkefølgekravet må gjelde fra første boenhet, både med tanke på
skoleveg og gang-/sykkeltrafikk til og fra fritidsaktiviteter, venner etc. Statens
vegvesen fremmer innsigelse til reguleringsbestemmelsene, § 2
rekkefølgebestemmelse 2.1 Veganlegg, bokstav a). Innsigelsen ansees som oppfylt
når bestemmelsen er endret til å gjelde fra igangsettingstillatelse til første boenhet.
Etter vedtak i Vest-Agder fylkeskommune er Statens vegvesen gitt fullmakt til å
fremme innsigelse på vegne av fylkeskommunen til planforslag hvor det ikke er tatt
hensyn til sikkerheten for alle trafikantgrupper.
-

Statens vegvesen oppfordrer til at gangvegen o_GTD3 opparbeides så tidlig som
mulig ved utbygging av området.

-

Til varsel om oppstart av planarbeid påpekte Statens vegvesen at det måtte arbeides
for en løsning med planskilt krysningspunkt for gående i planen. I følge
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saksutredningen til førstegangsbehandling av reguleringsplanen er det sett på flere
mulige alternativer, hovedsakelig underganger, men ingen av disse er funnet gode
nok. Utfordringene har vært flom, stigningskrav som gjør løsningen arealkrevende og
at den ville bli en omveg i forhold til kryssing i plan. Det argumenteres også med at
uten fysiske hindre vil skolebarna mest sannsynlig krysse vegen i plan, utenom
undergangen, der gangavstanden er kortest. ÅDT (årsdøgntrafikk) på fv. 456 er ca.
3150 (2017-tall) og skiltet fartsgrense er 60 km/t (50 km/t ved skolen). Grunnet
relativt lav trafikkmengde kan Statens vegvesen akseptere kryssing i plan, men det
må ikke gjøres plangrep nå som forhindrer en mulig fremtidig planskilt løsning.
-

Fv. 456 er kategorisert som viktig fylkesveg med funksjon fylkeskommunal
hovedveg. I «Retningslinje for byggegrense- og avkjørselspolitikk langs fylkesveg» av
17.3.2014 er byggegrenseavstand for fylkeskommunal hovedveg satt til 50 meter. Så
langt vi har kunne kontrollere er det lagt inn en byggegrense på femten meter i
denne planen. Byggegrensa må økes til minst 20 meter fra midten av fylkesvegen.

-

I planbeskrivelsen og tilhørende støyrapport er det skissert løsninger for å oppnå
tilfredsstillende skjerming mot vegtrafikkstøy. Dette er ikke fulgt opp i plankart og
bestemmelser og må innarbeides i planen før sluttbehandling.

-

Like vest for planområdet, ved kryss med kommunal veg (Høgskoleveien) er det
opparbeidet busslomme på fv. 456 for vestgående trafikk. Det må reguleres for
gangatkomst fra nytt kryss i denne planen, til plangrense mot busslomma.

-

Statens vegvesen ser positivt på at det i planforslaget legges til rette for en
opprydding i trafikkarealene ved skolen og at det settes av areal til ny busslomme for
østgående trafikk.

Vegavdeling Agder
Med hilsen

Dagfinn Fløystad
Avdelingsdirektør

Ånesland Steinar

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
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Faglige råd og høringsuttalelse til områderegulering for Langenesåsen Øygardsheia - Langenes, planid 201601 i Søgne kommune
Vi viser til kommunens skriv av 14.03.2018.
Planområdet omfatter i hovedsak kommuneplanens byggeområde for boliger i Øygardsheia. I
tillegg inngår bl.a. deler av Langenesveien og Langenes skole i planområdet. Det opplyses at
formålet med områdereguleringen er:





Skape gode og attraktive boligområder med eneboliger, småhusbebyggelse
og flermannsboliger.
Effektiv og trygg ferdsel for myke trafikanter.
Sikre parkering for bakenforliggende rekreasjonsområder og turstier.
Bedre trafikale forhold ved Langenes skole.

Planforslaget legger opp til oppføring av 158 nye boliger, hvorav 78 kan bygges direkte med
hjemmel i planen. Lengst øst legges det opp til oppføring av 80 boliger, fordelt på 3 felt med
krav om detaljregulering før utbygging. Det er også avsatt areal til barnehage.
Fylkesmannens vurdering
Ved behandling av gjeldende kommuneplan i 2011, gav Fylkesmannen faglig råd om at
byggeområdet Øygardsheia ble tatt ut, bl.a. av hensyn til landskapsverdier og hensynet til
barn og unges interesser. I følge uttalelsen den gang, fra kommunens barnerepresentant,
utgjorde arealene et viktig turområde, som ble mye brukt av skole, barnehage, speidere og
øvrige innbyggere hele året. Kommunen valgte likevel å beholde byggeområdet, med krav om
områderegulering.
Barn og unge – Medvirkning
Ved oppstart av aktuelle planarbeid, var Fylkesmannen tydelig på at planprosessen måtte
organiseres slik at synspunkter fra barn og unge kom fram, herunder ved at ulike grupper
barn og unge ble gitt anledning til å delta i prosessen. Vi ba videre om at denne delen av
planarbeidet, samt resultatet av barn og unges medvirkning, ble omtalt i planbeskrivelsen.
Manglende/mangelfull deltakelse og/eller omtale, ville kunne bli ansett som en mangel ved
planen.

Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL, Telefon: 37 01 75 00
Besøksadresse Arendal: Ragnvald Blakstadsv. 1, 4838 Arendal
Besøksadresse Kristiansand: Tordenskjoldsgate 65 , 4614 Kristiansand

E-post: fmavpost@fylkesmannen.no
Sikker melding via nettside: www.fylkesmannen.no
Orgnr. 974762994

Vi anser ovennevnte å være spesielt viktig, siden barn og unges representant, i forbindelse
med kommuneplanprosessen, fremhevet at området er mye brukt. Da planbeskrivelsen ikke
omtaler barn og unges medvirkning i planarbeidet, konstaterer vi at planen har en mangel.
Dette kan generelt sett gi grunnlag for innsigelse, men vi legger her til grunn at kommunen
retter opp mangelen før planen tas opp til sluttbehandling. Resultatet av barn og unges
medvirkning samt kommunens vurdering av denne, bes sendt Fylkesmannen før vedtak.
Område for barnehage (BHH)
Område for barnehage er lagt på nordsiden av boligområdet. Det følger med uttalelse fra
landskapsarkitekt, som konkluderer med at tomten er uegnet til barnehage. På den annen side
uttaler en barnehageaktør at tomten kan brukes. Vi finner det uheldig dersom det legges til
rette for oppføring av barnehage på en tomt som ikke er godt egnet til formålet. Som det
fremgår av forannevnte, er det imidlertid her delte meninger om hvorvidt aktuelle tomt er egnet
eller ikke. Vi finner at evt. lokalisering av barnehage her må tilligge kommunen selv å ta stilling
til. I denne forbindelse bemerkes at kommunen både er godkjenningsmyndighet i henhold til
regelverk om miljørettet helsevern og etter barnehageloven. Dersom kommuneoverlegen og
barnehagemyndigheten mener aktuelle lokalisering er uegnet, bør dette være avgjørende.
Skoleveien til Langenes skole
Det er i pr. i dag ikke gang- og sykkelvei langs Langenesveien, som er skolevei til Langenes
skole. Planforslaget viser planlagt gang- og sykkelvei, men stiller ikke krav om at denne skal
være ferdig anlagt før 25 boenheter er oppført. Fylkesmannen mener at gang- og sykkelvei
her er en del av den nødvendige infrastrukturen, som må være på plass før noen nye boliger
kan tas i bruk. Vi gir derfor faglig råd om at det stilles krav om dette. Samtidig bør det sikres
snarvei via o_GTD3 sørover til eksisterende boligområde der eksisterende veier kan benyttes
fram til Langenes skole.
Turveien o_GTD3
Turveien grenser i sør til regulert ball-løkke og lekeplass i reguleringsplan for Del av
Øygardsheia, vedtatt 16.06.1994. Ball-løkka er ikke opparbeidet, og lekearealet er i liten grad
vedlikeholdt. Nevnte arealer ligger sentralt i forhold til planlagt bebyggelse og bør derfor søkes
opparbeidet ut fra kommunens retningslinjer og tas med som en del av rekkefølgekravene.
Bestemmelsesområder
Det kreves betydelige terrenginngrep for å kunne tilrettelegge byggetomtene med tilhørende
infrastruktur. Det er avsatt bestemmelsesområder som kan fylles opp, og slik at nytt terreng
skal kunne tilpasses eksisterende terreng på en naturlig måte. Samtlige 7
bestemmelsesområder skal dekkes med jord og revegeteres med naturlig vegetasjon når
tiltaket er ferdig.
Bestemmelsesområde 1 i østre deler av planområdet, utgjør ca. 24 dekar. Dette ligger nord og
øst for byggefeltene B201, B301 og B401, og skal benyttes til permanent deponi av
overskuddsmasser. Området ligger helt inntil et registrert regionalt svært viktig
friluftslivsområde, jfr. område nr. 29 i kartvedlegg til regional plan i Vest-Agder for idrett,
friluftsliv og fysisk aktivitet. Det er derfor viktig å bevare naturen intakt.
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Ut fra ovennevnte gir vi faglig råd om at bestemmelsesområde 1 tas ut. Dersom dette
området har sammenheng med etablering av byggefeltene B201, B301 og B 402, gir vi
også faglig råd om at disse boligfeltene utgår.
For hele planområdet gir vi faglig råd om at det gis reguleringsbestemmelser som sikrer
deponering av rene masser. Dette må også gjelde evt. nye masser som tilføres planområdet,
også med tanke på å inneholde frø og/eller plantedeler fra uønskede fremmede arter. Vi
minner om at spredning av fremmede arter er en av de største truslene mot stedegne arter og
økosystem. Forskrift om fremmede organismer (FOR-2015-06-19-716) har i kap. 5 krav til
aktsomhet og til virksomheter og tiltak som kan medføre spredning av fremmede organismer.
Landskapshensyn – boligområder
Planlagt boligbebyggelse på høydedraget må forventes å kunne bli eksponert i landskapet.
Reguleringsbestemmelse § 4.1 gir visse føringer. I følge underpunkt c, skal det tilstrebes mest
mulig enhetlig utforming av bebyggelsen innenfor hvert delfelt, med hensyn til fasader,
takform, farger og materialbruk. For å dempe på eksponeringen, mener vi det er viktig å sikre
mørke naturtilpassede farger/materialer. Vi gir derfor faglig råd om at bestemmelsen får en
tilføyelse om dette.
Klima
Vi savner bestemmelser som kan bidra til reduksjon av klimagassutslipp, bl.a. krav til bruk av
fornybare materialer. Videre bør det gis bestemmelser som sikrer bruk av mindre energi til
oppvarming, og at nytt elektrisk utstyr bruker så lite energi som mulig. Videre bør det stilles
krav om bruk av mest mulig fornybar og kortreist energi, produsert blant annet med
varmepumpe og solceller. Da område har en beliggenhet som delvis må sies å være bilbasert,
bør det sikres tilrettelegging for lading av elbiler, hvilket også innebærer at området evt. må
sikres tilstrekkelig strømforsyning (effekt).

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

Ole-Johan Eik
seniorrådgiver

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Saksbehandler: Ole-Johan Eik, tlf.: 38 17 62 07
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Fra: ALF HELGE REPSTAD[ahrepsta@online.no]
Sendt: 29.04.2018 13:36:21
Til: Postmottak
Tittel: Merknader til Områderegulering for Øygardsheia nord, Plan ID 201601

Merknader til Områderegulering for Øygardsheia nord (Langenesåsen) Plan ID 201601

Jeg har følgende merknader vedrørende min eiendom gnr 1, bnr 17:
Område regulert til friluftsområde.
Jeg ber om at dette området tas ut av reguleringsplanen. Ønsker at området forblir et LNF-område slik det er i dag, men
ikke at det bindes i denne reguleringsplanen.
Parkeringsplasser/velteplass.
Jeg ser at det er fornuftig med noen parkeringsplasser, men ber om at antallet reduseres til maks 8. Forutsetter da at 2 av
dem reserveres for meg og at det skal være fri tilgang til velteplassen.
Forøvrig viser jeg til mine merknader innsendt 27.11.2016 i forbindelse med forprosjektet.

Med hilsen
Alf Helge Repstad
Langenesveien 91

SØGNE KOMMUNE
Planavdelingen
Postboks 1051 4682 Søgne

25.04.18

VEDRØRENDE REGULERINGSPLAN ØYGARDSHEIA, PLANID 201601 OG KOMMEN..TARER PÅ BREV FRA
HYTTEEIERE I YDDER KILEN.
I forbindelse med reguleringsplan som under utarbeidelse for Øygardsheia så ser vi at hytteeiere i
Ydder kilen ønsker at reguleringsplanen også skal inkludere en kjørevei inn til hyttefeltet. Vi som
nærmeste nabo til denne veien ønsker ikke en kjørevei, men at veien består som den er i dag og at
reguleringsplanen blir som den er forelagt uten endringer.
Vi som bor i området har snakket med flere hytteeiere i Ydder Kilen som ikke ønsker kjørevei inn til
hyttene. Det er flere som ønsker at veien beholdes i den stand som den er i dag.
En kjørevei til hyttefeltet vil føre til kjøring hele døgnet med tidvis mye trafikk. Det ligger ca 26 hytter
i dette området, hvor en kjørevei vil føre til tidvis svært mye trafikk. For oss som nærmeste nabo er
det noe vi ikke aksepterer, da det vil føre til betydelig forringelse av vår eiendom med støy,
forsøpling og sjenanse fra biler som kjører på veien.
Slik som veien er i dag ligger den innenfor 100 meters beltet, hvor regjeringen har innskjerpet
muligheter for bygging. Det ligger også strenge begrensinger i plan- og bygningslovens § 17-2, der
«det er forbud mot bygging og fradeling i 100-metersbeltet langs sjøen. Forbudet gjelder for
oppføring av bygning, konstruksjon, anlegg og innhegning (gjerder), og også for vesentlig endring av
slike innretninger».
Den reguleringsplanen som nå foreligger viser at det vil bli laget en kjørevei inn til hytteområdet,
med en stor parkeringsplass. Denne kjøreveien vil ivareta behovet for transport av varer og personell
på en god måte. Vi mener at hytteeieren er tjent med å vente til reguleringsplanen blir besluttet og
bygging av vei kommer på plass. Det vil tilfredsstille behovet de mener finnes i dag. Kommunen bør
ikke akseptere bygging av kjørevei som er ønsket, men se helhetlig på planen som foreligger.
Med referanse til brev fra advokat Vigemyr &Co (ligger på nett) hvor hytteeiere argumenterer for
«sikkerhetshensyn», er et svært dårlig argument. De som eier hyttene har selv valgt å kjøpe hytte på
frivillig basis med full forståelse for at hytten ikke ligger rett ved en vei. Hvis helsetilstanden til
hytteeiere er av så dårlig forfatning at ikke de kan ha hytten, da bør de vurdere å selge hytta. Hvis
alle hytter i Norge skulle ha som krav at det er kjøre vei helt inn så ville det føre til betydelig
naturinngrep. Sikkerhetshensyn tatt i en slik sammenheng er ikke tungtveiende argument for bygging
av vei.
Det står også i brevet fra advokat Vigemyr &Co at det er forhandlet frem en avtale mellom hytteeiere
og grunneier hvor man var enige om en kjørevei kan lages, dersom godkjenning fra kommunen.
Dette bestrides fra grunneier sin side, som mener at en slik avtale ikke finnes.
Vi er svært positiv til utbygging av området slik som reguleringsplanen viser, men en kjørevei til
hyttene feltet er noe vi ikke ønsker. Vi som bor i området benytter gangveien til tur og rekreasjon, og
det mener vi at den fortsatt skal være.
Med Vennlig Hilsen
Anita og Jakob Holberg. Øygardsheia 20. 4640 SØGNE

Søgne kommune
postmottak@sogne.kommune.no

30.04.2018

Innspill til reguleringsplan for Øygardsheia Nord.
Vi viser til offentlig ettersyn av reguleringsplan for Øygarden nord.
Vi bor i nærområdet og har følgende innspill til planforslaget:

Sørg for sikker kryssing av fv. 456 ved Langenes skole
Vi har 3 barn som må passere over dagens fotgjengerovergang ved skolen for å komme til skole,
fritidsaktiviteter og idrettsplass. Det samme gjelder mange andre barn i området.
Dagens situasjon er at mange av bilene som kommer vestfra har stor fart ned bakken mot
fotgjengerovergangen og avkjøringen til skolen. Dette gjør at en del biler har utfordringer med å
stoppe dersom noen er i ferd med å gå over veien. Spesielt vinterstid og for tyngre kjøretøy er dette
et problem.
I planforslaget er fotgjengerovergangen foreslått flyttet 25 meter nærmere bakken. Dette vil føre til
at det blir enda vanskeligere å få stoppet for barn som passerer over veien. Jeg frykter for
trafikksikkerheten for mine og andres barn i området dersom dette gjennomføres. Vi håper derfor at
planen kan endres slik at dagens passeringspunkt opprettholdes.

Ny kryssing

Dagens kryssing

Ta vare på nærfriluftsområdet vårt
Vi og mange andre i nabolaget er aktive brukere av turområdene rundt Feievann. Selv om deler av
området skal bebygges med boliger, så håper vi at omgivelsene langs turstien fra
Tjønna/Øygardsheia og rundt Feievann kan bevares i størst mulig grad. Planforslaget legger nå opp til
at det skal kunne deponeres store mengder sprengmasse ved og over turstien (bestemmelsesområde
#1-#4). Dette vil etter vårt syn bli et negativt inngrep i nærfriluftsområdet vårt. Så derfor: Bygg
gjerne boliger, men ikke lag deponi og rigg- og anleggsområde i nærturområdet vårt.

Bevar adkomsten fra Øygardsheia til turløypenettet.
Mange benytter turstien fra lekeplass vi Øygardsheia som adkomst ut i turløypenettet. I følge
planforslaget kan det se ut som at denne adkomsten ikke vil bli opprettholdt, og at det skal bygges
vei og barnehage på plassen i stedet. Vi ber om at dagens adkomst opprettholdes, og at dette sikres i
plankartet.

Stiadkomst

Vennlig hilsen
Anne Lise og Bård A. Lassen
Øygarden 3

Fra: Anne Straume[anstra71@gmail.com]
Sendt: 30.04.2018 12:41:23
Til: Postmottak
Tittel: Til arealenheten: Høringsuttalelse - områderegulering Øygardsheia nord Plan ID 201601

Høringsuttalelse - områderegulering Øygardsheia nord Plan ID 201601
I Repstad Eiendoms utkast til områderegulering Plan ID 201601 foreslås
eksisterende parkeringsplass for hyttefeltet flyttet. Det er foreløpig uklart
hvordan etablering av ny parkeringsplass og veien inn til denne skal
finansieres. Da det er på det rene at jeg ikke vil få kortere vei inn til min
hytte fra den foreslåtte nye parkeringsplassen enn jeg har i dag, så er det
heller ikke rimelig at jeg eventuelt skal bli pålagt å betale for anlegging av
denne. Jeg mener derfor at jeg (og eventuelle andre som får like lang eller
lenger vei fra den foreslåtte nye parkeringsplassen) fortsatt bør få ha en
biloppstillingsplass på eksisterende parkeringsplass. Jeg foreslår derfor at
ihvertfall deler av denne opprettholdes.
Hilsen Anne Straume
Sendt fra min iPhone

Fra: Yngvar.Mjaaland@avfallsor.no[Yngvar.Mjaaland@avfallsor.no]
Sendt: 24.04.2018 08:41:56
Til: Daniel Holm
Kopi: Postmottak
Tittel: SV: Høring- Områderegulering for Øygardsheia nord (Langenesåsen) Plan ID 201601

Vedrørende avfallsløsninger i planforslag for Øygardsheia nord vises det til avfallsteknisk norm punkt 2 som
regulerer valg av avfallsløsninger.
Ved mer enn 20 boenheter skal nedgravde løsninger vurderes. Nye utbyggingsområder med flere enn 30
boenheter skal ha nedgravde løsninger, etter nærmere angitte retningslinjer. For ytterligere informasjon se
Avfallsteknisk norm som er tilgjengelig på nettsidene til Avfall Sør.
www.avfallsor.no/informasjon/dokumenter/avfallsteknisk‐norm/
Vennlig hilsen

Yngvar Mjåland
Rådgiver
M: +47 48 00 29 25 - T: +47 38 13 70 31
Yngvar.Mjaaland@avfallsor.no - www.avfallsor.no

Fra: Daniel Holm [mailto:Daniel.Holm@sogne.kommune.no]
Sendt: 14. mars 2018 13:23
Til: fmavpost@fylkesmannen.no; Postmottak <postmottak@sogne.kommune.no>; firmapost‐sor@vegvesen.no;
rs@nve.no; postmottak@mattilsynet.no; firmapost@ae.no; kabelnett@telenor.com; Post <post@avfallsor.no>;
'kbr@kbr.no' <kbr@kbr.no>; Peder Johan Pedersen (peder@doebla.no) <peder@doebla.no>; dag@pkas.no;
'sognejff@njff.org' <sognejff@njff.org>; jorundtry@hotmail.com; 'okindb@powermail.no'
<okindb@powermail.no>; 'post@midt‐agderfriluft.no' <post@midt‐agderfriluft.no>;
stokkelandsskogen.vel@gmail.com
Emne: Høring‐ Områderegulering for Øygardsheia nord (Langenesåsen) Plan ID 201601
Viser til vedlagte brev som kun sendes på e‐post.
Pga. filvedleggenes størrelse som overskrider det som er mulig å sende på e‐post må vedleggene brevet lastes
ned her:
https://www.dropbox.com/s/tcnmhxj7p21jvus/Oygardsheia%20dokumenter.zip?dl=0
Dokumentene kan også leses direkte på kommunens nettside i høringsperioden:
https://www.sogne.kommune.no/teknisk‐og‐eiendom/areal‐‐og‐samfunnsplanlegging/planer‐under‐arbeid‐
kunngjoringer/omraderegulering‐for‐oygardsheia‐nord‐langenesasen/

Med vennlig hilsen

Daniel Holm
Arealplanlegger
Søgne kommune, Arealenheten
Postadresse:
Postboks 1051, 4682 Søgne
Besøksadresse:
Søgne rådhus, Rådhusveien 1
Telefon direkte:
+47 97 99 03 45
E-post:
Daniel.Holm@sogne.kommune.no
Hjemmeside:
www.sogne.kommune.no

Høringsuttalelse Øygardsheia nord – Barn og unges representant.
I planene er det foreslått et rekkefølgekrav om at gang- og sykkelvei til Langenes skole skal
være etablert før det gis igangsettelse til mer enn 25 boenheter. Som barn og unges
representant stiller jeg meg kritisk til denne defineringen, og mener et rekkefølgekrav om å
sikre trygg skolevei til og fra boligområdet bør gjelde for alle barn og unge, og dermed fra
første boenhet.
Fv 456, langenesveien har i dag potensielt en rekke farlige/utfordrende elementer ved seg.
Ved bebyggelse av et større boligområde som Øygardsheia i dette tilfellet, vil en kunne
påregne økt trafikk, økt befolkning og derav flere barn som skal benytte seg av krysninger,
busstilbud etc. langs Langenesveien. Av den grunn oppfordrer jeg til at det gjøres en
helhetsvurdering for å sikre trygg og sikker adkomst til skole og idrettsanlegg ved Langens
skole. Noen spesielt sårbare punkt er:




Krysningen over fylkesvei ved utkjørsel Stokkelandsskogen og ny innkjøring til
Øygardsheia Nord.
Bussholdeplass utenfor skolen (Øygardsheia). Det er i dag ikke tilrettelagt med
busslomme i østgående retning.
Eksiterende avkjøring inn til Øygardsheia skaper potensielt farlige situasjoner,
spesielt i tidsrommet hvor trafikken øker ved skolestart/slutt. Trafikken kan her i
tillegg anses å øke ved etablering av utkjøring også fra Øygardsheia Nord.

For øvrig vil jeg påpeke at friluftsområdet, turstier og turmål i nærområdet er et attraktivt
tilbud, og blir benyttet av barn, unge og deres familier til fysisk utfoldelse. Jeg oppfordrer til
at det tas betydelig hensyn til ivaretakelse av dette i planprosessen, og at fullverdig
erstatning gjennomføres dersom arealer som i dag benyttes blir berørt. Trollskogen og
turstier rundt Feievann nevnes spesielt.
Da området innehar mange ulike interesser som berører barn og unge, oppfordre jeg til at
det blir gitt mulighet for deres involvering i planarbeidet.

Med vennlig hilsen
Yngvild Grummedal
Barn og unges representant
Søgne kommune

Fra: Gerdi[gerdi.mell@hotmail.com]
Sendt: 30.04.2018 14:02:32
Til: Postmottak
Tittel: Fwd: Til arealenheten: Høringsuttalelse - områderegulering Øygardsheia nord Plan ID 201601

Høringsuttalelse - områderegulering Øygardsheia nord
Plan ID 201601
I Repstad Eiendoms utkast til områderegulering Plan ID
201601 foreslås eksisterende parkeringsplass for hyttefeltet
flyttet. Det er foreløpig uklart hvordan etablering av ny
parkeringsplass og veien inn til denne skal finansieres. Jeg
vil få mye lengre vei inn til min hytte fra den foreslåtte nye
parkeringsplassen enn jeg har i dag, så er det heller
urimelig at jeg eventuelt skal bli pålagt å betale for anlegg
jeg ikke kommer til å bruke.Jeg mener derfor at jeg (og
eventuelle andre som får like lang eller lenger vei fra den
foreslåtte nye parkeringsplassen) fortsatt bør få ha en
biloppstillingsplass på eksisterende parkeringsplass. Jeg
foreslår derfor at deler av denne opprettholdes.
Hilsen Gerd Inger Mellingen
Gamle Flekkerøyvei 2c
4616 Kristiansand
Tlf. 45034600
/Øygardsheia 52
Søgne

Fra: Grete Rirud[grete.rirud@vabb.no]
Sendt: 30.04.2018 22:12:09
Til: Postmottak
Tittel: Merknad til områderegulering Langenesåsen. Planid. 201601.

Viser til brev fra Søgne kommune vedrørende Plan id. 201601. Jeg har følgende merknad til planen: Innkjørselen til
boligområdet: Vi i Kvernstien 74 vil være en av de nærmeste nabo til ny innkjørselen. Det vil si at vi vil få mer støy når i
følge planen viser prognosen at minst over 1500 biler vil ha innkjøring til og fra området i løpet av et døgn. Det er derfor
ønskelig at dere legger veien lengre bort fra boområde vest. Det foreslås at veien legges der buss stopp øst er , det er
krysset mot Stokkelandsskogen så får en et kryss istedenfor flere innkjøringer. Dette vil også være tryggere for barn at det
innkjørselen fra nytt boligområde kommer på en slette, enn at de må krysse veien i et uoversiktlig område som er foreslått
i en bakke. Det foreslås også at det heller ikke kommer parkeringplass på stien inn til Feievannet da det også vil komme
enda en uoversiktlig utkjøring til hovedveien. Ser at sti mellom Kvernstien 74 og 76 skal brukes mer som gangsti.
Undertegne eier der og ønsker ikke at det skal brukes mer enn idag. Med hilsen Grete Rirud, Eier av Kvernstien 74.

Fra: John Stokkan[jstokka@online.no]
Sendt: 29.04.2018 23:08:29
Til: Postmottak
Tittel: Områderegulering for Øygardsheia nord (Langenesåsen) Plan ID 201601

Uttalelse til ”Områderegulering for Øygardsheia nord (Langenesåsen) Plan ID 201601”
I forbindelse med at planen legges ut til offentlig ettersyn og høring.
Uttalelsen gis av eierne av eiendommen 16/135, Anne Karin Raen Stokkan og John Stokkan.

Vi ønsker med dette å protestere mot at nåværende busstopp øst for hovedveien flyttes lenger sør og at det etableres
gang og sykkelsti på østsiden av hovedveien, på vår eiendom.
Vi avga areal for etablering av busstopp og fotgjengerovergang for noen år siden, slik at Statens veivesen fikk etablert
løsning for disse forhold. Det kom nært vårt uthus, men vi syntes det var viktig at disse trafikale sikkerhetsforhold ble
løst. Vi protesterer nå mot tap av areal og utvidelser som ytterligere kommer nær våre hus og gårdsplass. Vi kan ikke
se at det gir nevneverdig bedre løsning og bedret sikkerhet.
Planutkastet foreslår at gang-/sykkelsti etableres på østsiden av veien som er motsatt side i forhold til hvor aktivitetene
er; skole, kirke, andre gang-/sykkelstier, parkering etc. Dette kan gjøre det uoversiktlig for biler og gi impulsprega
kryssing av veien, særlig for barn. Gang-/sykkelsti og bussholdeplass må legges på en fylling som blir opptil 3-4 meter
høy og med en stygg skråning ned. Det må anlegges en ekstra fotgjengerovergang i kort avstand fra den andre
fotgjengerovergangen på den ene siden og svært nær en krapp uoversiktlig sving på den andre siden (dette kommer
ikke fram på kartutsnittet i saksframframlegget, hvor det kuttes før svingen). Alt dette må innebære en betydelig
sikkerhetsrisiko for fotgjengere og biler. Vi mener gang-/sykkelstien må legges vest for hovedveien og med en
fotgjengerovergang der hvor avkjørselen er til Øygarden og Øygardsheia.
Angående gang-/sykkelveinettet så har det sin hovedløsning vest for hovedveien, med armer mot Langenes, Åros og
ny vei mot nord. Er det vurdert en mer direkte linje forbi skolen i det åpne feltet mellom de to innkjørslene til skolen?
En god løsning og sammenknytning her bør være en hovedprioritet i gang-/sykkelnettet.
Bussholdeplassen vest for hovedveien bør være nær krysset ved Øygarden, noe som ville gi kortere vei til buss for
alle fra Øygardsheia, Øygarden og Kvernstien og ikke slik som foreslått nå med lengre avstand til der folk bor. En
mulig løsning kunne være med begge bussholdeplassene på hver sin side av veien nord for krysset ved Øygarden og
med en sikker fotgjenger- og sykkelovergang.
Med vennlig hilsen

Anne Karin Raen Stokkan og John Stokkan

-,

. Alfas

‘11":

Jim

Søgne kommune
Arealenheten
PB 1051.
4682 Søgne.

Merknader

Søgne, 24.04.2018.

til områdereguleringen

for Øygårdsheia

nord

(Langenesåsen)

Plan ID 201601.
J eg har følgende

kommentarer

til planen:

Jeg er veldig opptatt av trafikkbelastningen
og trafikksikkerheten
på eksisterende
området. Veien er her for smal til at det kan merkes opp gul midtlinje.

FV 456 i

I forbindelse med prosessen med ny bro over Søgneelva har jeg vært i dialog med Søgne
kommune om prosjektet. Signalene fra kommunen var at det var naturlig at utbygger av
prosjektet på Øygårdsheia
måtte være med på å dekke kostnadene til ny vei og gang/sykkelvei gjennom myra på Stokkeland og ut mot Langenes skole, før det kunne gis tillatelse
til oppstart til prosjektet. Etter det jeg har forstått, så har nå kommunen gått bort fra dette.
Utbygger Repstad anlegg har allerede fått godkjent et nytt byggefelt ved Langeneskilen
med
mange boliger. Dette gjør at allerede nå, vil trafikkbelastningen
øke på den gamle veien forbi
Stokkeland.
I følge Statens veivesen, kjører det ca 3.100 biler i døgnet fordi Stokkeland.
Mange av disse bilene kjører forbi mellom kl.7 og 10 og mellom kl. 14 og 18 hver dag.
I ferietider er trafikken mye større.
l rekkefølgekravet
i ovennevnte reguleringsplan,
med en gang/sykkelvei
fra den nye innkjørselen

er det kun tatt med at utbygger skal bidra
for det nye området og ned til skolen.

Fra informasjon i reguleringsplanen
fremgår det at kommunen har innhentet priser for gang/sykkelvei fra samme konsulent som utbygger har benyttet: Vianova.
Dette er etter mitt syn
uheldig. Det burde blitt valgt en nøytral part til å utføre denne kostnadsberegningen.
Man
kunne for eksempel heller ha brukt Veivesenet, som ofte kalkulerer gang/sykkelveier.
Jeg
synes det er enda mer alvorlig når noen lager en kalkyle som er vedlagt, uten noen kommentar
fra arealenheten.
Det er stor sannsynlighet
for feiltolkning for dem som leser dette. Denne
feiltolkingen
ville eventuelt gå i utbyggers favør.
Ut fra dette notatet, kan det se ut som om utbygger skal dekke kostnader på totalt kr 19.5 mill.
som gjelder område 1, 2, 3A og 3B. I kostnadene til delstrekning
3A er det oppgitt en pris på
kr 7.930.000, som dekker rekkefølgekravet
til gang/sykkelvei
for kun dette området. Det er
kun denne prisen som er med i rekkefølgekravet
av totalsummen
på 19,5 mill. Dette ville gitt
en kostnad pr. tomt på kr.125.000. som utbygger måtte legge inn i tomteprisen.
Ved det andre
beløpet for en kortere veistrekning,
er det bare kr.50.000 som utbygger må legge inn i
tomteprisen.

Det kan også virke som at kalkylen er priset meget høyt. Til sammenligning,
så bruker
veivesenet en gjennomsnittlig
meterpris på kr. 17.500. Her er det en meterpris på kr 26.400 pr
løpemeter. Dette er over 50 % høyere enn tallene fra veivesenet.
Bruker vi veivesenets tall, så får vi en kostnad pr tomt på ca kr.33.250 for gang/sykkelvei
som er forslått skal være med i rekkefølgekravet..
Sammenlignet
med andre byggeområder
i Søgne som bygges ut for tiden. så er begge disse
prisene lavere enn det som andre får i kostnader ved rekkefølgekrav
som kommunen stiller.
I utgangspunktet
mener jeg at rekkefølgekravet
bør gjelde for hele den planlagte gang—
/sykkelveien
som er vist på tegninger og kalkulasj oner fra Vianova og ikke bare for en liten
del.
Med vennlig—hilsen]

Mito

Karl/Gustav

Johansen

Fra: Lars Christian Skadal[lars.skadal@gmail.com] Sendt: 01.05.2018 11:39:10 Til: Postmottak Tittel: Plan ID
201601
Hei.
Når kontakter dere grunneiere berørt i områdereguleringen?
Plankartet gir ingen konkrete indikasjoner eller grenser for hvor det er tenkt gjort tilltak.

Mvh
Lars Chr. Skadal
918 93 379

Martin Nodenes
Kirkeveien 71A
1344 Haslum
Søgne, 12. april 2018
Søgne Kommune v/Arealenheten
PB 1051
4682 Søgne
Merknader til Områderegulering for Øygardsheia nord (Langenesåsen) Plan ID
201601.
Jeg viser til mine merknader til forprosjektet som jeg sendte den 10. desember 2016. I den
forbindelse vil jeg nevne at jeg er tilfreds med at avkjøringen til det nye byggefeltet er lagt
der det nå er bestemt.
Det som er bekymringsfullt med det nåværende prosjektet er trafikkbelastningen og dermed
trafikksikkerheten på FV 456. På Stokkeland , i det område vår eiendom ligger, er
trafikkbelastningen meget stor i forhold til veistandarden. Veien er uten veiskulder, har
innskrenket bredde, og er faktisk for smal til at den kan merkes opp med gul midtlinje.
Spesielt i periodene på dagen hvor folk skal til og fra jobb/skole etc. er det meget
problematisk å være fotgjenger på denne strekningen.
Helt siden slutten på 1960 tallet har det skjedd en stor utbygging i hele Langenesområdet
uten at veistandarden på FV 456 er blitt vesentlig bedre. Dette er årsaken til den økte
trafikkbelastningen i området i dag.
Utbyggingen fortsetter ennå. Jeg nevner at Repstad Eiendom har et nytt prosjekt på
Kileneset, og på Pålsneset og i hele Langenesområdet skjer det «fortetningsutbygging» hele
tiden.
Jeg mener at alle byggeprosjekter i området, inklusive prosjektet i Øygardsheia nord, må
stoppes inntil ny bro over elva og ny vei gjennom Myra på Stokkeland er gjennomført.
Dette rekkefølgekravet er en forutsetning for at jeg skal se positivt på områdereguleringen
for Øygardsheia nord.
I den fremlagte reguleringsplanen kan jeg ikke se at det overhode er tatt hensyn til
trafikkbelastningen på FV 456 i retning sentrum av Søgne. For at reguleringsplanen skal
være dekkende for interessene til naboer og trafikkanter mener jeg et dette burde være et
krav.
Med hilsen
Martin Nodenes
(Eier av Gnr. 17, bnr. 4 Søgne, Langenesveien 103.)
Kopi: Statens Vegvesen

Søgne Kommune
Postboks 1051
4682 Søgne
v/Arealenheten
30 april 2018

Innspill til områderegulering for Øygardsheia nord
Med bakgrunn i varsling om områderegulering for Øygardsheia nord ønsker vi å komme med
følgende innspill:

Området som omfattes av planene for utbygging er et viktig friluftsområde for mange
innbyggere på Langenes. Dette gjelder både privatpersoner, klasser fra Langenes skole og
avdelinger fra nærliggende barnehager. De to siste gruppene ser i særlig stor grad ut til å
benytte seg av området kalt Trollskogen, som i planene for områderegulering ser ut til å være
svært rammet av utbyggingsplaner. I motsetning til den tydelig opparbeidede turstien rundt
Kvernhusvannet, fremstår området som rammes av denne utbyggingen som et stykke mer
uberørt natur med stier i ulendt terreng. Vi er mange som setter pris på nettopp å ha mulighet
for en slik naturopplevelse i nabolaget vårt. Selv om gamle stier i teorien kan erstattes ved å
opparbeide nye, forsvinner særpreget og følelsen av kontinuitet.

I kommuneplanen 2012-2020 estimerer man en årlig befolkningsvekst på 1,8 %, noe som vil
tilsvare ca. 80 nye boliger per år. Samme kommuneplan viser at det planlegges 2415 nye
boenheter i Søgne kommune (utelatt fra denne oversikten er reguleringsplanen for Leireheia,
samt flere områder som er under utarbeidelse). Tilsier virkelig den antatte befolkningsveksten
en så massiv utbygging som det som skisseres i ovennevnte kommuneplan? Hvis svaret på
dette spørsmålet skulle være ja, ville det ikke være bedre å fokusere på videre utbygging av
eksisterende boligområder, heller enn å benytte naturområder som tjener andre formål i
lokalsamfunnet?

158 nye boliger genererer ytterligere trafikk til området rundt Stokkelandsskogen. Dette
området oppleves allerede i dag som noe uoversiktlig både for kjørende inn og ut av krysset,
samt gående som krysser veien til og fra busstoppet og turområdet. Sikten vil logisk sett bli
enda dårligere ved det planlagte krysset, da dette vil være svært nærme den svingete bakken
opp fra Øygarden. Vi er dermed bekymret for trafikksikkerheten dersom man lager en slik
innkjørsel. Ikke bare gir dette enda en avkjørsel fra fylkesveien, men myke trafikanter må

krysse veien på en farlig strekning for å nå gang- og sykkelveien som er planlagt på sørsiden
av veien.

Undertegnede er bosatt i Kleivtunet. Området rundt Tjønna og fylkesvei 456 er svært
flomutsatt ved store nedbørsmengder. Dette er et problem både for folk som ferdes på og ved
fylkesveien, samt for eiere av enkelte hus i Kleivtunet. Kanskje dette også vil kunne bli et
problem vedrørende enkelte av de planlagte nye boenhetene? Dersom byggeplanene blir
realisert, bør det kunne forventes at drenering i området blir gitt en høyere prioritet enn i dag.
Med vennlig hilsen,
Mette Katrine Stokkan og Marius Grønvold

Fra: Olaf Ingebrigt Ellingsen[oe@olafellingsen.com]
Sendt: 23.03.2018 00:02:56
Til: Postmottak
Tittel: Vedr. Plan ID 201601

Det vises til kommunens brev vedr. planhøring.
Min kone eier en hytte (Gnr. 16, Bnr. 75) som grenser til planområdet – rett vest for friområde LF6.
For å legge til rette for naturlig tilkomst til hytten ‐ etter at ny vei nå skal etableres på nord‐ og vestsiden, bes det
om at en liten snipp av nordre del av friområde LF6 åpnes for at en her skal kunne etabler en kjørbar vei (grus)
noen meter slik at en vil kunne komme til eiendommen med bil fra denne siden. Det antas at eiendommen mot
nord har samme interesse.
Ved å legge til rette for dette vil en slippe å opparbeide annen manns grunn for parkering annet sted.
Med vennlig hilsen,
Olaf I. Ellingsen for Line G. Ellingsen

Søgne Kommune
Postboks 1051
4682 Søgne
v/Arealenheten
30 april 2018

Innspill til områderegulering for Øygardsheia nord – Søgne Kommune
Viser til varsling om områderegulering for Øygardsheia nord. Stokkelandsskogen velforening
har følgende innspill til reguleringsplanen.
1. Planområdet omfatter et viktig og lett tilgjengelig friluftsområde som brukes mye av
innbyggerne på Langenes. Stokkelandsskogen velforening representerer den største
bebyggelsen på Langenes. Våre beboere bruker hovedsakelig to friluftsområder:
Kvernhusvannet og området ved Feievann. Disse to områdene har vesentlig forskjellig
karakter. Kvernhusvannet er i stor grad opparbeidet med grusti, gang- og sykkelsti
langs den sørlige bredden, hytter og lignende. Feievannet er hovedsakelig
skogsområder med natursti i tillegg til autentiske gjengrodde skogsveier og hogstfelt.
Områdereguleringen slik den fremstår i dag vil fjerne store deler av det eksisterende
naturlandskapet med dets særegenhet og kvaliteter, samt ødelegge den mer «uberørte»
karakteren mange av våre beboere setter pris på. Gamle stier har en egenart som ikke
kan gjenskapes ved å lage nye stier/grusveier. Slike «nye» stier finnes allerede rundt
Kvernhusvannet. I sum vil dette være negativt både miljøet og innbyggerne som bor i
området.
2. Dersom de 158 tiltenkte boenhetene i Øygardsheia bygges stilles det spørsmål om
trafikksikkerheten kan ivaretas. Valg av utkjørsel på fylkesvei 456 slik som det
fremkommer på plantegningen er etter vårt skjønn en svært dårlig og farlig løsning.
Det er allerede store utfordringer med farlige krysninger på flere steder langs
Langenesveien. I ny løsning er det skissert at innkjørsel til boligområde skal ligge på
toppen av bakken ved «Tjønna», mens sykkel- og gangvei skal ligge på sydsiden av
adkomstveien. Det innebærer kryssing av fylkesveien for de som går eller sykler til/fra
området. Dette er ikke en tilfredsstillende løsning. Innkjørsel via eksisterende vei til
Øygardsheia bør revurderes på nytt. Området omkring Stokkelandsskogen og
fylkesveien oppleves allerede i dag som risikabel både for kjørende inn og ut av
krysset samt gående som krysser veien. Mange bilister holder høy fart og kommer fort
rundt svingene i nord- og sørgående retning. Sikten forventes å bli enda dårligere ved
det planlagte krysset.

3. Velforeningen stiller spørsmål ved behovet for boligbygging i det aktuelle området.
Søgne kommune har avsatt store områder til boligbygging de siste årene. I
kommuneplanen (2012-2020) under boligbyggeprogram (s.25) kommer det frem at det
planlegges 2415 nye boenheter i Søgne kommune. I denne oversikten har man heller
ikke inkludert reguleringsplan for leireheia med omtrent 300 boenheter + flere
områder som er under utarbeidelse. I samme kommuneplan estimerer man at
befolkningsveksten i Søgne vil ligge på 1,8%, noe som tilsvarer ca. 80 nye boliger per
år. Er det befolkningsgrunnlag for denne massive boligreguleringen/utbyggingen? Å
konsentrere seg om eksisterende boligområder burde bli prioritert fremfor å bygge ned
natur i andre nærområder. Det vil være negativt for boligeiere i
Søgne/Stokkelandsskogen at man bygger flere boliger enn det er behov for, da
boligprisveksten vil stagnere ytterligere.
4. Det er tiltenkt nær 160 boliger i det aktuelle området. Mange av dem vil huse
barnefamilier. Har man kapasitet ved Langenes skole?
5. I 2017 ble det foretatt en kartlegging av biologisk mangfold i området. I selve
rapporten kan man lese følgende «Området ble undersøkt i felt februar 2017 av
Asbjørn Lie fra Agder naturmuseum». Undertegnede er selv utdannet biolog og stiller
spørsmål ved tidspunktet for denne kartleggingen. Normalt gjøres slike kartlegginger i
sommerhalvåret da det er vanskelig å kartlegge artsmangfoldet midt på vinteren. Det
er grunn til å tro at rapporten ikke gir et reelt bilde av artsmangfoldet og vi ber om at
en ny kartlegging blir gjort i sommerhalvåret. Det er blant annet mye ugle og mår i
området og øst i planområdet er det svært høy tetthet av rådyr. Dette nevnes ikke i
rapporten. Vegetasjon som ikke lar seg kartlegge i vinterhalvåret forventes å ha
tilsvarende eller større mangler i rapporten.
6. Tomta som er skissert til barnehage ser ut til å være lite egnet til formålet. Det kan
virke som om den har blitt plassert på restene av planområdet, hvor blant annet vil
være lite sol. En eventuell barnehage bør flyttes opp i terrenget på høyde med
planlagte boliger.
7. Området rundt Tjønna og fylkesvei 456 er svært flomutsatt. Vannstanden er ofte høy
ved store nedbørsmengder. Hvilke tiltak skal iverksettes i forhold til drenering?
Dersom byggeplanene blir realisert bør det kunne forventes at drenering i området får
høy prioritet.
Med vennlig hilsen,
Yvonne Kerlefsen
På vegne av Stokkelandsskogen velforening

Fra: Erik Andreassen[erikandr@online.no]
Sendt: 26.04.2018 22:17:00
Til: Postmottak
Tittel: ang høring- Områderegulering for Øygardsheia nord Plan ID 201601

Hei.
Som beboer i øverste gate i Øygardsheia, vil jeg komme med noen tanker angående utbyggingen i Øygardsheia
nord, Områderegulering for Øygardsheia nord Plan ID 201601.
Selv om dette feltet ikke vil ha bilvei ned til oss i øverste gate i Øygardsheia, så vil jeg regne med at antall
gående/syklende vil øke betraktelig. Dette skal bare bli trivelig tenker jeg, men det gjør meg også noe engstelig.
Den nederste gaten i Øygardsheia har hele året en nokså stor trafikk og ekstra trykk merkes sommerstid når
hyttebeboerne «flytter» inn i hyttefeltet i enden av gata. På det lange rette strekket der, ser vi stadig biler som
oppnår en altfor høy fart forbi der veien fra øverste gate kommer ned. Og her er det farligste, stedet sånn jeg
oppfatter det. Men hele veien har flere farlige punker for eksempel med mange utkjørsler
Allerede nå er det en del utrygge og uoversiktlige plasser, som særlig barna våre opplever farlig, på veien nedover
i Øygardsheia mot Langenesveien. Det er allerede et stort antall barn som går, sykler og leker der og vi foreldre har
flere ganger vært redde for at det skal skje påkjørsler.
Det er trangt, ingen fortau, murer helt inn i gata og lite oversiktlig.
Dette mener jeg er viktig at kommunen ser nøye på. For i praksis tror jeg alle forstår at barna i det nye feltet
kommer til å velge korteste vei til skolen og det vil absolutt være via sti og gjennom gata vår. I tillegg er også den
største barnehagen på Langenes i samme retning, så jeg ser vel også for meg flere foreldre med barnevogner som
vil bruke den veien nedover. Jeg er svært redd for at det skjer en ulykke der før enn kommunen ser på mulige
løsninger til å trygge veien for de små trafikantene våre. Bedre skilting, se på mulighet for opphøyde fortau er bare
noe av det jeg tenker kan gjøres.
I tillegg er det en lekeplass mellom Øygardsheia 17a og 17 b som i dag står veldig til forfall. Det burde være sånn at
denne plassen ble rustet opp da det vil være et naturlig sted for barn og voksne i de to feltene å møtes.
Noe som i alle år har vært en mangel og et savn vinterstid i gaten her, er en trygg akebakke. Og i mangel på det
velger barna å ake i veien, noe som har ført til flere svært nifse situasjoner.
Det bør være en enkel sak å tilrettelegge for en akebakke mellom det nye feltet og de øverste husene i
Øygardsheia, eventuelt i retning mot den nevnte lekeplassen og noe mer østover der det danner seg en liten dal.
På denne måten vil kommunen kunne få bort en potensielt farlig situasjon for ulykker der barna velger å ake i
bilveien.
Jeg ønsker det nye feltet velkommen og forstår at folk trenger steder å sette opp hus. Det blir jo en fantastisk
utsikt over vakre Langenes fra mange av boligene der!
MEN jeg håper dere ser deres ansvar i å trygge den allerede eksisterende veien i Øygardsheia for både små og
store, sommer som vinter! Håper dette er en mulighet for dere å forebygge triste saker og ulykker!

Med vennlig hilsen fornøyd beboer
Sølvi‐Merete Ljones
Øygardsheia 17C
4643 Søgne

Fra: Dahl, Trygve[Trygve.Dahl@ae.no]
Sendt: 17.04.2018 17:19:53
Til: Postmottak
Tittel: Øygardsheia nord (Langenesåsen) Plan ID 201601 - Områderegulering

Øygardsheia nord (Langenesåsen) Plan ID 201601 ‐ Områderegulering
Vi viser til våre merknader av 30.11.2016
Merknader fra Agder Energi Nett AS, datert 30.11.2016:
AEN har anlegg i området, både i form av 22kV jordkabel og luftspenn.
Det er ikke tillatt å oppføre byggetiltak nærmere enn 2 meter fra jordkabelens senterlinje.
Det er byggeforbudsbelte med total bredde på 15 meter for luftlinjen på 22 kV.
Nye byggetiltak må ikke gjøre atkomst til nettselskapets eksisterende anlegg vanskeligere enn i dag.
Kapasitet på eksisterende anlegg er begrenset, forsterkninger og eventuell nybygging av nettanlegg må
påregnes.
Lokalisering av trase til nye anlegg og areal til nettstasjon må gjøres i samråd med AEN.
Det må reguleres areal til mulig nettstasjon.
Dersom høyspentlinje planlegges lagt i kabel, må det tas kontakt med AEN.

Tiltakshavers kommentar: Tas til etterretning.

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

www.aenett.no

YTRE KILEN
HYTTEVELFORENING
Søgne, 26.april 2018.
Søgne kommune
Arealenheten
Postboks 1051
4682 Søgne

Høringsuttalelse – Områderegulering Øygardsheia nord Plan ID
201601

Ytre Kilen Hyttevelforening organiserer hytteeiendommer som er kjøpt og fradelt fra gnr
16, bnr 2 i Søgne kommune. Dette året er eierne av 26 av 28 hytteeiendommer medlem i
vellet.
Alle hytteeierne er kjent med at det ville bli igangsatt arbeid med ny reguleringsplan bak
hyttefeltet. Styret i vellet har derfor jevnlig vært i kontakt med Repstad Eiendom v/Ole
Johan Bueklev og familien Vatne som grunneier.
Hytteeierne er godt kjent med gjeldende kommunearealplan. (Se vedlagt kartutsnitt).
Selv om noen av hytteeieren ikke er begeistret for boliger så tett opp mot hyttefeltet som
denne legger opp til, aksepterer vi de avgrensingene kommunearealplanen legger.
Rekstad Eiendom sitt forslag til områderegulering plan ID 201601, er derimot totalt
uakseptablet. For det første tas det ingen hensyn til eksisterende hytter. Videre plasseres
det 5-6 hus i det som er, i henhold til gjeldende kommunearealplan, et LNF-område og i
tillegg legges det en bilvei gjennom en enda større del av det samme LNF-området frem

til parkeringsplass der hytteeiere skal betale en avgift til grunneier for å kunne parkere.
Dette boligfeltet og veien vil ødelegge store deler av det lokalbefolkningen kjenner som
«Øvre sti», her går hyttebeboere og bolighusbeboere tur, settes seg på steinen og nyter
utsikten før turen går videre. Er det ikke nettopp det LNP-områder er tenkt til?
I tillegg er minst 4 av de forslåtte husene i felt B 111 innenfor 100-meters beltet fra sjøen.
Vi forventer at området B 111 (boligfelt), f_SKV 1 og f_SKV 2 (vei) samt f_SPP 1
(parkeringsplass) tas ut av planen med begrunnelse at disse alle ligger i vedtatt LNFområde og innenfor 100-meters beltet fra sjøen.
Bolighusene i felt B 111 bryter dessuten totalt med byggelinjen for husene Øygardsheia
4, 6, 8, 10, 12, 14A, 14B, 16, 18, 20 og som videreføres i hyttene Øygardsheia 43, 45 og 47.
Ved denne fremskutte plassering av boligene vil disse ruve i terrenget.
Leder i Ytre Kilen Hyttevelforening har vært i telefonisk kontakt med Bueklev etter at
planforslaget ble kjent. Målet fra leders side, var i komme i dialog med utbygger.
Henvendelsen ble avvist. Ytre Kilen hyttevelforening setter sin lit til at Søgne
kommunes administrasjon og politikere forstår og ikke vil akseptere nedbygging av
LNF-områder i og utenfor 100-meters beltet, turområde blir ødelagt og samtidig delvis
ødelegges et fantastisk hyttefelt.
Konklusjon:
Ytre Kilen Hyttevelforening ber Søgne kommune ikke vedta Plan ID 201601 slik den
foreligger. Blir områdene B 111 (boligfelt), f_SKV 1 og f_SKV 2 (vei) samt f_SPP 1
(parkeringsplass) tatt ut av planen, fordi disse legger beslag på turområder som i vedtatt
kommunearalplan er definert som LNF-områder innenfor 100-meters beltet, kan Ytre
Kilen Hyttevelforeningen akseptere resten av planen. Videre må det sikres at hvis
nåværende parkeringsplasser fjernes, må ny parkeringsplass for hyttene etableres i
kommunearealplanens «gule områder».
På vegne av Ytre Kilen Hyttevelforening
Styret v/
Kristi Wicklund, Finn E. Skjegstad og Tor Egil Gryte

2 vedlegg:
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1. Kart fra kommunearealplan som viser hyttene, utbyggingsområdet og LNFområdet.
2. Kart viser 100-meters beltet i Øygardsheia
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Saksprotokoll
Søgne kommune - Områderegulering Øygardsheia - Vurdering av
innsigelse
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

16/09194
Frode Amundsen

Behandlet av
1 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø

Møtedato
28.08.2019

Saknr
61/19

Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Vest-Agder fylkeskommune trekker innsigelse til planforslag til områderegulering for
Øygardsheia Nord under forutsetning at foreslåtte endringer oversendt fra Søgne
kommune 15.8.19 innarbeides i planen.

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø har behandlet saken i møte
28.08.2019 sak 61/19
Votering
Fylkesrådmannens innstilling ble vedtatt mot 1 stemme (MDG).
Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljøs vedtak
Vest-Agder fylkeskommune trekker innsigelse til planforslag til områderegulering for
Øygardsheia Nord under forutsetning at foreslåtte endringer oversendt fra Søgne
kommune 15.8.19 innarbeides i planen.

side 1 av 1

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

16/09194-39
Frode Amundsen

Saksgang
Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø

Møtedato
28.08.2019

Saknr
61/19

SØGNE KOMMUNE - OMRÅDEREGULERING ØYGARDSHEIA NORD
- VURDERING AV INNSIGELSE
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Vest-Agder fylkeskommune trekker innsigelse til planforslag til områderegulering for
Øygardsheia Nord under forutsetning at foreslåtte endringer oversendt fra Søgne
kommune 15.8.19 innarbeides i planen.
Vedlegg
- Anmodning om å trekke innsigelse fra Søgne kommune, datert 15.8.19
- Notat fra konsulent med 3D illustrasjoner, datert 12.8.19
- Referat fra forhandlingsmøte 28.5.19
- Saksprotokoll og saksfremstilling til SAM 30.5.18
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Saksopplysninger
Forslag til områderegulering for Øygardsheia Nord i Søgne kommune var utlagt til
offentlig ettersyn våren 2018. Vest-Agder fylkeskommune v/SAM-utvalget fremmet
30.5.18 "innsigelse til manglende landskapshensyn for arealdisponeringen i
planforslaget. Nedbygging av høydedrag er i strid med tidligere innsigelser til
kommuneplanens arealdel og dialogmøte mellom fylkeskommunen og kommunen.
Det må utarbeides fotorealistiske visualiseringer som viser utforming og fjernvirkning
av foreslåtte byggeområder og bestemmelsesområder."
Det har vært gjennomført forhandlingsmøte mellom fylkeskommunen og kommunen
28.5.19 (se referat vedlagt). Fylkeskommunens forhandlingsutvalg mener hovedgrep
i planforslag, som avgrensing av byggeområder og grad av utnyttelse, er akseptabelt.
Følgende endringer kan løse innsigelsen:
-

Byggeområder BFS106-9 bearbeides/justeres med hensikt å variere høyder
og bryte opp bebyggelsen i noe større grad. Viktig å unngå at området
fremstår som en sammenhengende flate.
Visualiseringer må forbedres og oppdateres slik at disse kan benyttes for å gi
et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag. Disse må vise fjernvirkning fra
gjenkjennbare steder og gi et realistisk bilde av hvordan utbyggingen vil se ut.
Det må innarbeides føringer i form av bestemmelser eller hensynsoner for
områdene B201-401 slik at landskapshensyn her ivaretas i videre
detaljregulering

I oversendelse fra kommunen datert 15.8.19 (vedlagt) er overnevnte punkter justert i
plan. Kommunen skriver:
"I vedlagte notat er illustrasjonene foreslått bebyggelse forbedret og angitt fra ulike
ståsted på lang og på sjø (ikke fugleperspektiv). Videre er det foreslått justeringer
av planen for å dempe inntrykket av bebyggelsen. Disse er beskrevet i notatet og
illustrasjonene viser utsnitt både med bebyggelse som foreslått i høringsversjonen
og hvordan det blir med foreslåtte justerte løsning. Det gjøres oppmerksom på at
alle modellbildene er uten vegetasjon og dette gjør at bebyggelsen blir mer
fremtredende enn den er i virkeligheten. Det er tatt to bilder fra Langenes for å
vise området med vegetasjon fra siktpunktene tatt ut av modellen.
Arealenheten (i Søgne kommune) mener notatet viser at bebyggelsen er plassert
på en gunstig måte i terrenget og at med redusert høyde blir bebyggelsen lite
ruvende. Det er etter vår vurdering tatt hensyn til viktige markante
landskapselementer, som er bevart i planen.
Når det gjelder byggeområdene B201-401, hvor det er krav om ytterligere
detaljregulering, foreslår vi at det legges til følgende formulering i bestemmelse
3.1: Ved detaljregulering av områdene skal bebyggelse plasseres slik at en unngår
silhuett. Det skal framlegges snitt og illustrasjoner av planlagt bebyggelse og
terreng, slik at en kan vurdere nær- og fjernvirkningen av planlagt bebyggelse."
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Dersom fylkeskommunen velger å opprettholde innsigelsen, har Søgne kommune gitt
beskjed om at de ønsker å ta saken til mekling hos fylkesmannen.

Vurderinger
Som kjent er planområdet i hovedsak et småkupert høydedrag på innsiden av
Langenes. Området er avsatt til byggeområde i kommuneplanen, hvor
fylkeskommunen trakk sin innsigelse med betingelse "de mest markerte
høydedragene skal ikke bebygges." For fylkesrådmannen har det vært og er
utfordrende å vurdere om denne betingelsen om landskapshensyn er tilstrekkelig
ivaretatt i planen.
Når selve planområdet er et kupert høydedrag er det vanskelig å unngå bebyggelse
på høydedrag. Dette gjør det vanskelig å ivareta betingelsen ovenfor slik som den er
formulert. Dersom en skal være kategorisk når det gjelder landskapshensyn må
planforslaget vesentlig endres – noe som trolig ikke gjør en utbygging økonomisk
gjennomførbar. Utbygging på høydedrag vil være markante og eksponerte. Det er
utfordrende å unngå at bebyggelsen på avstand ikke vil fremstå som en
sammenhengende flate nettopp når høydedrag skal ivaretas. Planen inneholder
dette motsetningsforholdet. I dialog med kommunen og i forhandlingsmøte er det
åpenbart at dette er et dilemma. Fra hvilket ståsted er det bebyggelsen ikke skal
være eksponert – er det sett fra umiddelbart nærområde eller er det sett ute fra
skjærgården?
Mindre justeringer av bebyggelsen vil ikke kunne løse landskapsutfordringene ved å
bygge på et høydedrag. Samtidig er det avklart i kommuneplanen at området skal
utvikles til boligformål. Arealplanleggingen skal være forutsigbar, og et område som
er avsatt til byggeområde i kommuneplanens arealdel skal kunne forventes å bli
gjennomført.
De siste justeringer av høyde og bebyggelse kan bidra til at utbyggingen oppleves
mindre eksponert både fra nært og fjernt. De siste illustrasjonene gir også et
forbedret bilde av hvordan utbyggingen vil bli seende ut.
Etter fylkesrådmannens vurdering følger siste oversendelse opp punktene
forhandlingsutvalget har lagt til grunn som en løsning på innsigelsen.

Konklusjon
Etter fylkesrådmannens vurdering følger siste justeringer og visualisering av
planforslag for Øygardsheia Nord opp punkter fra forhandlingsmøte.
Fylkesrådmannen anbefaler at innsigelsen til planforslaget trekkes gitt at foreslåtte
endringer fra kommunen innarbeides i planen.
Kristiansand, 19. august 2019
Kenneth Andresen
regionalsjef
Diderik Cappelen
seksjonsleder
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SØGNE KOMMUNE (1)
Postboks 1051
4682 SØGNE

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Region sør

Steinar Ånesland / 38121525

16/177790-8

Deres referanse:

Vår dato:
09.09.2019

Områderegulering for Øygardsheia i Søgne kommune - endring i
bestemmelsene – frafall av innsigelse
Vi viser til mail fra dere av 2.9.2019 og til vårt brev av 19.4.2018.
Forespørselen gjelder om innsigelse til planen kan frafalles, med grunnlag i innsendt forslag
til endring i bestemmelsene.
§ 2 Rekkefølgebestemmelser 2.1 Veganlegg, bokstav a) foreslås endret til: «Før det gis

igangsettingstillatelse til mer enn 25 boenheter, eller senest før første brukstillatelse til bolig
innenfor områdene BKS101-BKS105, BFS106-BFS107, BKS108 og BFS109, skal gang- og
sykkelveg «o_SGS1» fra planlagt boligfelt til Langenes skole være opparbeidet.»
Statens vegvesen godtar endringen, slik at gang-/sykkelveg til skolen skal være opparbeidet
før første brukstillatelse til bolig i området blir gitt. Med dette frafalles innsigelsen til
områdereguleringsplanen for Øygardsheia.
Det bør samtidig vurderes rekkefølgebestemmelse til aktuell del av o_SGS2.
Vegavdeling Agder
Med hilsen
Dagfinn Fløystad
Avdelingsdirektør

Ånesland Steinar

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
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Vibeke Wold Sunde
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