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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Detaljregulering for Tangheia-Osebakken – Plan ID 201516 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12, med endringer som fremgår i saksframlegget. I tillegg vedtas
følgende endring:
- Tomt 2, 4, 6 og 8 med tilhørende veiatkomst tas ut av planen, for å imøtekomme
innsigelsen til Fylkesmannen.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 23.10.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
3. Detaljregulering for Tangheia-Osebakken – Plan ID 201516 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12, med endringer som fremgår i saksframlegget. I tillegg vedtas
følgende endring:
-

Tomt 2, 4, 6 og 8 med tilhørende veiatkomst tas ut av planen, for å imøtekomme
innsigelsen til Fylkesmannen.

4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.
Repr. Daland (UAVH) fremmet forslag:
Reguleringsplanen legges ut på en ny begrenset høring med følgende innarbeidet:

Tomt 27 og 29 legges inn igjen i planen som foreslått av rådmann i forkant av utleggelse 20
mars 2019, med følgende presisering:
Vegetasjon mot nord / nordøst skal ikke kunne nedhogges, utenom hvor der tiltak er regulert.
Dette for å hindre at uheldig siluettutvirkning oppstår
Det skal foretas en konsekvensvurdering knyttet til tomt 2-4-6-8 med tilhørende veianlegg.
Repr. Stubstad (FRP) fremmet forslag:
Hytteeiendom i Brønnviga 31 inntas i planen som foreslått av rådmann i forkant av utleggelse
20.mars 2019.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
UAVH forslag
FRP forslag
UAVH forslag til vedtak ble vedtatt med 5 mot 4 (MDG, KRF, AP) stemmer
FRP forsalg til vedtak ble vedtatt med 5 mot 4 (MDG, KRF, AP) stemmer
Plan- og miljøutvalget fattet vedtak.
Innstilling:
Reguleringsplanen legges ut på en ny begrenset høring med følgende innarbeidet:
Tomt 27 og 29 legges inn igjen i planen som foreslått av rådmann i forkant av utleggelse
20 mars 2019, med følgende presisering:
Vegetasjon mot nord / nordøst skal ikke kunne nedhogges, utenom hvor der tiltak er
regulert. Dette for å hindre at uheldig siluettutvirkning oppstår
Hytteeiendom i Brønnviga 31 inntas i planen som foreslått av rådmann i forkant av
utleggelse 20.mars 2019.

Bakgrunn for saken:
Plankontoret Hallvard Homme AS har på vegne av Helge Nygård og Trygve Åmodt, i
samarbeid med Stig Trydal, utarbeidet forslag til detaljregulering for Tangheia-Osebakken.
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for 20-30 nye boligtomter, småhusbebyggelse, og
videreføre eksisterende landbruksareal.
Dagens situasjon:
Den vestre delen av planområdet består i dag av tre boliger, mens den østre delen består av tre
boliger, samt landbruksbygninger og dyrka mark. Planområdet ligger nær sjøen, og området
mellom planen og sjøen består av fritidsbebyggelse.

Gjeldende plan for området er områderegulering for Kjellandsheia Syd, vedtatt 17.12.2015.
Området er her satt av til boligbebyggelse, landbruksformål og turveg.

Utsnitt av områderegulering for Kjellandsheia syd

Planens innhold:
Forslaget består av plankart, bestemmelser, planbeskrivelse, vegprofil, biologisk mangfold
rapport og arkeologiske registreringer (vedlegg 1-6).

Det foreslås å regulere frittliggende boligbebyggelse. Unntaksvis reguleres tomt 21 til
konsentrert boligbebyggelse. Det reguleres også inn to nye lekeplasser, og flere grønne
områder.
Planprosess:
Det ble avholdt oppstartsmøte for planarbeidet på Tangheia den 27.11.2015, og sendt varsel
om oppstart av planarbeidet her den 13.01.2016. Deretter ble det satt i gang planarbeid i
Osebakken-området som ligger inntil Tangheia. Det ble avholdt oppstartsmøte for Osebakken
den 02.06.2016. Fordi planene ligger tett inntil hverandre anbefalte kommunen å slå sammen
planene Tangheia og Osebakken. Tilleggsvarsel etter planene ble slått sammen ble sendt ut
25.08.2016.
Planforslaget var ute på høring i perioden 23.05.19 – 11.07.19. Det kom inn 9 uttalelser som er
oppsummert og kommentert under. Uttalelsene kan leses i sin helhet i vedlegg 7.
Fylkesmannen i Agder, 25.06.19
 Fremmer innsigelse til boligtomtene nr. 2, 4, 6 og 8, med tilhørende veiatkomst.
 Det gis faglig råd om at boligtomtene nr. 12, 14 og 16 samt regulert kjørevei o_SKV12
reguleres i samsvar med vedtatt områderegulering.



Det gis faglig råd om at det i forbindelse med aktuelle plan, gis en
rekkefølgebestemmelse som sikrer at friområde mot øst i områdereguleringen blir
opparbeidet og sikret atkomst og parkering, før nye boliger kan oppføres/tas i bruk.

Administrasjonens kommentar:
 Administrasjonen anbefaler etter møte med Fylkesmannen at innsigelsen imøtekommes
ved at tomt nr. 2, 4, 6 og 8 med tilhørende veitatkomst tas ut av planen.
 Administrasjonen anbefaler å la disse tomtene ligge, da de henger godt sammen med de
øvrige regulerte tomtene i dette området og i liten grad er i konflikt med
friluftsinteresser.
 Vi kommer ikke til å legge inn rekkefølgebestemmelse knyttet til friområdet i øst, da
dette ikke er et rekkefølgekrav som ligger inne i områdereguleringen. Det er ikke noen
tanker om at dette friområdet skal opparbeides, men at det skal ligge som det er i dag,
tilgjengelig for allmennheten. Denne planen legger til rette for at friområdet skal være
tilgjengelig.

Vest-Agder fylkeskommune, 03.07.19, 16.09.19
 Boligtomter som er i strid med overordnet plan utgår, og knytte rekkefølgekrav til
opparbeiding av friområde i øst med adkomst og parkering.
 Planen berører en del av Oftenesbekken – arealformål og bestemmelser for arealet
langs bekken må sikre ivaretakelse av kantvegetasjonen.
 Det er registrert kulturminner i området. Riksantikvaren har gitt tillatelse til inngrep i
de automatisk fredete kulturminnene. Må legge inn rekkefølgekrav: "Før iverksettingen
av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgravning av de berørte
automatisk fredet kulturminner 173468, 261188, 261189, som er markert som
bestemmelsesområde #1, #2, #3 i plankartet. Det skal tas kontakt med Vest-Agder
fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den
arkeologiske granskingen kan fastsettes."
Granskingen bekostes av tiltakshaver, jf. kulturminneloven § 10.
Administrasjons kommentar:
 Viser til administrasjonens kommentar til Fylkesmannens uttalelse over.
 For å sikre ivaretakelse av kantvegetasjonen langs bekken er veien nå flyttet lenger bort
fra bekken, og det er lagt inn en grønn buffer mellom bekken og veien.
 Kulturminnene er nå merket i plankartet som Bestemmelsesområde, og det er lagt inn
rekkefølgekrav om utgravning av kulturminnene, jf. pkt 1.1 i) i bestemmelsene.
Kystverket, 03.06.19
Kystverket Sørøst minner om at alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller
fremkommeligheten i kommunens sjøområde krever tillatelse av kommunal havnemyndighet,
jf. havne- og farvannsloven § 27 første ledd. Dette gjelder også når tiltakene inngår i en vedtatt
reguleringsplan.
Administrasjonens kommentar:
Tas til etterretning.
Fiskeridirektoratet, 03.06.19
Har ingen merknader.
Norsk maritimt museum, 12.06.19

Har ingen merknader.

Geir Jørgensen, 13.06.19
Hytteeiendom i Brønnviga 31 (31/87) bes tatt med i Tangheia-Osebakken planen. Deler av
denne eiendommen er i dag regulert i Brønnviga-planen og deler er uregulert. Det er i dagens
situasjon i tillegg ikke samsvar mellom eiendomsgrenser, plangrenser og formålsgrenser.
Administrasjonens kommentar:
Administrasjonen la frem planen til behandling med denne eiendommen, men plan- og
miljøutvalget tok den ut. Det er derfor opp til utvalget om eiendommen skal tas inn igjen i
planen.
Hanne og Aksel Slettebøe, 05.07.19
Ønsker som eiere av 30/180 og 30/175 å protestere på deler av den detaljreguleringen. Mener
plassering av tomt 2, 4 og 6 er uheldig, da de kommer unaturlig nærme deres hyttetomter og at
den grønne buffersonen mellom deres tomt og tomt 2,4 og 6 er svært liten. Krever at nye
tomter trekkes lengre unna deres tomter, og at det legges inn en langt større grønn buffer
mellom nye tomter og deres tomter.
Administrasjonens kommentar:
Administrasjonen foreslår at tomt 2, 4 og 6 tas ut av planen, og at dette området blir grønt.
Stig Trydal og Helge Nygård, 29.08.19
Tomt 27 og 29 ble tatt ut under behandlingen i plan- og miljøutvalget. Usikkert om planen nå
er økonomisk gjennomførbar, blant annet fordi mange av tomtene på Helge Nygårds eiendom
allerede er tatt ut av planen før den var oppe til behandling etter anbefaling fra
administrasjonen, og det er krevende rekkefølgekrav i planen.
Ber om at tomt 27 og 29 tas inn igjen i planen.
Administrasjonens kommentar:
Administrasjonen la frem planforslaget med disse to tomtene da det skulle opp til
førstegangsbehandling, men plan- og miljøutvalget valgte å ta de ut. Det er derfor utvalget som
må gjøre en vurdering av om disse to tomtene skal tas inn igjen. Dersom de blir tatt inn må
planen sendes på en ny høring.
Statens vegvesen, 13.09.19
Rekkefølgekravet knyttet til utbedring av Leireveien endres i samsvar med planen for
Kjellandsheia vest.
Administrasjonens kommentar:
Rekkefølgekravet er nå endret i samsvar med planen for Kjellandsheia vest.
Saksutredning:
Planarbeidet har vært krevende, da terrenget er kupert og regulanten i liten grad har tatt hensyn
til høyder når han har utarbeidet planforslaget. Dette har ført til mange runder med bearbeiding
av planen underveis i planprosessen. Fortsatt er det uklarheter blant annet knyttet til hvordan
vann og avløp skal løses på et overordnet nivå i området. Tiltakshaver er kjent med at dette er
et uavklart punkt og det er knyttet rekkefølgekrav til at tekniske planer for en helhetlig løsning

må være på plass før det kan gis tillatelse til tiltak i planområdet. Selv om planen ikke er
optimal mener administrasjonen det er forsvarlig å legge saken fram for sluttbehandling.
Fylkesmannen har fremmet innsigelse til boligtomtene nr. 2, 4, 6 og 8 med tilhørende
veiatkomst. Administrasjonen har vært i møte med Fylkesmannen for å diskutere mulige
justeringer av tomtene og veien, men Fylkesmannen vil ikke trekke innsigelsen med mindre
tomtene og veien tas ut av planen, av hensyn til dyrka mark og 100-metersbeltet langs sjøen.
Administrasjonen anbefaler derfor at innsigelsen imøtekommes ved at tomtene med tilhørende
veiatkomst tas ut av planen. Plankart og bestemmelser justeres etter planen er vedtatt.
Rekkefølgekrav:
Det er knyttet rekkefølgekrav til utbedring av veiene i planområdet. Det vurderes også at det er
behov for å utbedre Oftenesveien som går ut til planområdet før det oppføres mange nye
boliger, og det er derfor lagt inn rekkefølgekrav om utbedring av veien.
Det var i utkastet som ble sendt på høring lagt inn rekkefølgekrav om utbedring av hele
Leirevegen. Det er imidlertid etter en ny trafikkutredning i forbindelse med planene i
Kjellandsheia kommet frem til at trafikkbildet i området vil bli endret som følge av nye
samleveier i tilknytning til nye boligfelt. I stedet for å benytte seg av Leireveien som adkomst
til noen av feltene, vil sannsynligvis heller nye veier bli benyttet. Det er derfor i dialog med
vegvesenet kommet frem til at dette rekkefølgekravet kan endres til å kun omfatte deler av
sidearealet langs Leireveien. Delene av veien dette gjelder er beskrevet i planbeskrivelsen pkt.
4.15.
Barn og unge:
Det er lagt opp til to nye lekeplasser i planforslaget. En vest i planområdet på ca. 900 m2 og en
som er plassert sentralt blant boligene øst i planområdet på 330 m2. Det er også regulert inn
friområder, blant annet GF1 sørvest i planområdet hvor det kan tilrettelegges for opphold og
lek. Det er også andre muligheter for lek i nærområdet, blant annet friområdet vest for
planområdet i områderegulering for Kjellandsheia Syd som nå er opparbeidet med bord,
benker, grill, sandvolleyballbane og sandstrand. Samlet sett vurderes det at det vil være et godt
tilbud til barn og unge i området.
Kulturmiljø:
Før planen ble sendt på høring var to kulturminner observert, registrert og regulert i
planområdet. Det ene helt vest i planområdet er del av et friområde og er regulert til bevaring,
H730_1. Fornminneanlegg øst i området, H730_8 i områderegulering for Kjellandsheia syd, er
tatt ut av plankartet og blir i planforslaget foreslått søkt frigjort for boligbygging.
Før planen var sendt på høring var imidlertid ikke hele området undersøkt i forhold til
kulturminneloven § 9. Fylkeskonservatoren gjennomførte derfor en arkeologisk registrering 5.
- 8. august 2019, og det ble funnet ytterligere to lokaliteter (heller ID 261188 og kokegrop ID
261189). Planen er derfor i konflikt med kulturminneloven og ble sendt til Riksantikvaren som
dispensasjonssøknad. 16. september 2019 ga Riksantikvaren tillatelse til inngrep i de
automatisk fredete kulturminnene, og ba kommunen om å markere kulturminnene som
bestemmelsesområde i plankartet, og legge inn en bestemmelse om utgravning av disse. Dette
er nå lagt inn i bestemmelsene pkt. 1.1 i).

Kart fra Askeladden

Vurdering etter naturmangfoldloven:
Det følger av naturmangfoldloven (nml) § 7 at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal
legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Det er krav om at
vurderingene etter naturmangfoldloven skal framgå av saken. Det er gjennomført biologisk
kartlegging i området – se rapport i vedlegg 5. Det er ikke registrert sårbare eller truede arter
eller naturtyper innenfor planområdet.
Konklusjon:
Etter høringen av planen er følgende endringer innarbeidet i plandokumentene:
 Vendehammeren i vest er justert i henhold til kommunens veinormal.
 Det er lagt inn en grønn buffer mellom bekken og veien (o_SKV12).
 Det er lagt inn et rekkefølgekrav knyttet til arkeologisk utgravning av de berørte
automatisk fredede kulturminnene, jf. pkt 1.1 i) i bestemmelsene, og disse er markert i
plankartet som bestemmelsesområde.
 Rekkefølgekravet om utbedring av Leireveien er endret til å kun omfatte deler av
sidearealet langs veien, i samsvar med planen for Kjellandsheia vest.
 Deler av sidearealet til o_SKV3 er utvidet noe ut i grøntarealet mot sør for å sikre at det
er tilstrekkelig areal til fyllingsutslag.
Administrasjonen anbefaler også at innsigelsen til Fylkesmannen imøtekommes ved at tomt 2,
4, 6 og 8 med tilhørende veiatkomst tas ut av planen.
Administrasjonen anbefaler at planforslaget vedtas med ovennevnte endringer.

Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader.
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1 Bestemmelser - Detaljregulering for Tangheia – Osebakken
Plan ID: 201516
Dato: 14. januar 2019
Dato revidert: 11.10.19
Dato vedtatt:

PBL § 12-5 REGULERINGSFORMÅL
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Bebyggelse og anlegg (PBL2008 §12-5 NR.1)
- Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse – BFS
- Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse – BKS
- Fritidsbebyggelse – frittliggende - BFF
- Energianlegg – BE
- Avløpsanlegg, pumpestasjon for kloakk BAV
- Renovasjonsanlegg, BRE
- Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone – BBS
- Lekeplass – BLK
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL2008 §12-5 NR.2)
- Kjøreveg – SKV
- Fortau/Gang/sykkelveg – SGS
- Annen veggrunn - tekniske anlegg – SAT
- Parkeringsplasser – SPP
Grønnstruktur (PBL2008 §12-5 NR.3)
- Friområde - GF
Landbruks-, natur og friluftsområder (PBL2008 §12-5 NR.5)
- Landbruksformål – LL
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Hensynssoner (PBL2008 §12-6)
- Faresone - Høyspenningsanlegg (ink. høyspentkabler) - H370_
- Båndlegging etter lov om kulturminner - H730_

1.1 Rekkefølgekrav
a) Før det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse innenfor planområdet, skal Leireveien (fv204)
utbedres på de mest utsatte strekninger fra Leireveien 225 til Leireveien 140 slik det fremgår
av planbeskrivelsen.
b) Før det kan gis byggetillatelse til nye boenheter skal det være etablert nytt kryss på
eksisterende E39 med tilhørende veganlegg.
c) Før det gis igangsettingstillatelse til ny bebyggelse skal o_SKV1 med tilhørende fortau være
utbedret med samleveistandard SA1.
d) Før det gis igangsettingstillatelse til ny bebyggelse på tomt 18, 20, 22, 23, 24 og 25 skal o_SKV1
med tilhørende fortau være utbedret med samleveistandard Sa1. o_SKV3 med veistandard
A1 må også være opparbeidet.
e) Før det gis igangsettingstillatelse til mer enn 10 ny boenheter skal Oftenesveien o_KV303 i
områderegulering for Kjellandsheia Syd være utbedret med samleveistandard Sa1.
f) Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid skal det foreligge godkjente
tekniske planer. Tekniske planer for vann og avløp skal omfatte hele planområdet med
nødvendige tilknytninger til eksisterende nett. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal
anlegges som vist på plan og i samsvar med gjeldende kommunale normer.
g) Før det gis igangsettelsestiltalelse til mer enn 5 boenheter skal lekeplass BLK2 være opparbeidet.
h) Før det kan gis igangsettingstillatelse innenfor GF1 skal det foreligge en godkjent utomhusplan
for opparbeidelse. Eventuelle sikringstiltak skal fremgå av utomhusplanen.
i) Før iverksettingen av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgravning av de
berørte automatisk fredet kulturminner 173468, 261188, 261189, som er markert som
bestemmelsesområde #1, #2, #3 i plankartet.
Det skal tas kontakt med Vest-Agder fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres
slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes.

1.2 Fellesbestemmelser
a) For byggeområder på løsmasser under marin grense, må det dokumenteres at områdestabiliteten er tilstrekkelig.
b) Dersom det i forbindelse med anleggsarbeidet oppdages automatisk fredede kulturminner,
må terrengarbeid straks stanses og fylkeskommunen varsles, jf. kulturminneloven § 8.2.
c) Det tillates 1 avkjørsel pr eiendom med maksimal bredde = 7,0 meter. Avkjørsler er vist med
piler på plankartet.
d) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal anlegges som vist på plan og i samsvar med
gjeldende kommunale normaler. Teknisk infrastruktur kan anlegges i grøfter innenfor
arealformålene: byggeområder (nr. 1), samferdselsområder (nr. 2), grønnstruktur (nr. 3) og
landbruksområder (nr. 5). Innenfor LL kan det etableres kloakkløfteanlegg, evt. med tilhørende
overbygg.
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e) Nye masser som tilføres planområdet skal være rene, også med hensyn til å inneholde frø
og/eller plantedeler fra uønska fremmede plantearter.
f) Innen alle vegformål kan det legges vann- og avløpsledning, kabler og annet tilsvarende utstyr.
g) Maksimal høyde på støttemurer som kan oppføres er 180 cm.

1.3 Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5, nr. 1)
1.3.1 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse – BFS
a) Innenfor hver enkelt tomt tillates det oppført 2 boenheter med tilhørende garasje, uthus.
Maksimalt BYA er 40 %.
b) Tomt Oftenesveien 75 (31/45) kan bebygges med 2 likeverdige enheter. BYA på tomta kan
være 50 %.
c) Samtlige bygninger skal plasseres innenfor byggegrenser vist på plankart, med unntak av uthus
og brygge som tillates plassert helt ned til strandlinjen. Bebyggelsen skal plasseres og tilpasses
eksisterende terreng slik at unødvendige terrenginngrep unngås.
d) Utnyttelsesgrad for hver enkelt tomt BYA = 40 % BYA.
e) MUA per boenhet = 80 m².
f) Maksimalt tillatt mønehøyde = 9,0 meter. Ved saltak skal bebyggelsen ha takvinkel mellom 2036 grader. Ved flatt tak eller pulttak er maksimal tillatt gesimshøyde lik 7,5 meter.
g) Det tillates garasje eller carport på tomta som verken skal ha bebygd areal eller bruksareal
større enn 50 m². Gesimshøyde skal ikke overstige 3 meter, og mønehøyde skal ikke overstige
5 meter. Ved flatt tak eller pulttak er maksimalt tillatt gesimshøyde 3,5 meter.
h) Tomt 2 kan ha OK gulv max 10,5 moh
i) Tomt 4 kan ha OK gulv max 9,0 moh
j) Tomt 18 kan ha OK gulv max 26,5 moh, sokkel 23,5
k) Tomt 20 kan ha OK gulv max 26,5 moh, sokkel 23,5
l) Tomt 22 kan ha OK gulv max 26,0 moh, sokkel 23,0
m) Tomt 23 kan ha OK gulv max 22,5 moh
n) Tomt 25 kan ha OK gulv max 24,5 moh,
o) Angitte høyder på OK gulv har en toleranse på +/- 0,5 m.
p) Tomtene 1, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24 skal ha sikringsgjerde, som prosjekteres ved byggesøknad.
q) Tomtene 5, 7, 8, 9, 10, 14, 23 og 25 skal ha tilgjengelig boenhet.
1.3.2

Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse – BKS
a) På tomt 21 kan det etableres flerfamiliehus, med inntil 4 enheter.
b) BYA inntil 35 %
c) Mønehøyde inntil 8,5 m fra gjennomsnittlig planert terreng

1.3.3

Energianlegg, BE
Høyspenningsanlegg, nettstasjon
Ingen bestemmelser.

1.3.4

Avløpsanlegg, BAV
Det kan anlegges pumpekum i grunnen med overbygg av tre eller betong, total høyde inntil
3,5 m over planert terreng.
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1.3.5

Renovasjonsanlegg, BRE
Innen formålet kan det etableres oppsamlingsbygg for husholdningsavfall. Dette kan være
nedgravd eller overbygg for små avfallskasser som offentlig renovatør frakter bort søppel fra.

1.3.6

Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone – BBS
Innenfor arealet tillates oppført brygge med kaifront og bryggeareal innenfor regulerte byggegrenser. Innenfor områdene BBS tillates bryggeanlegg, båtlagring og fortøyningsinnretninger.
Brygger skal anlegges innenfor de angitte byggrenser. Utenfor de angitte byggegrenser tillates
kun etablert moringer og utriggere for fartøy. Utriggere skal ha maks bredde 0,5 meter og
maks lengde 8 meter. Både utrigger og moringer skal være innenfor det avsatte arealformålet,
tilsvarende skal samtlige fortøyningsinnretninger legges slik at fortøyd fartøy blir liggende
innenfor arealformålet.

1.3.7 Lekeplasser – BLK 1 og BLK 2
a) Det skal være sol på minst halve arealet klokken 15 ved vårjevndøgn. Areal brattere enn 1:3 er
ikke tellende i arealberegning, unntatt der dette kan inngå i lekeareal, som f.eks. akebakke.
b) Det skal opparbeides sandkasser, benker og bord, husker og annet relevant lekemateriell.

1.4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
1.4.1 Kjøreveg – SKV
a) o_SKV1 er offentlig og har samleveistandard Sa1, regulert 5,5 m asfaltbredde på kjørebane.
b) o_SKV3 (frem til og med vendehammer) er offentlig og har veistandard A1, regulert 4,0 m
asfaltbredde på kjørebane.
c) O_SKV12 er offentlig og har regulert 4,0 m asfaltbredde på kjørebane.
d) SKV 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 og 11 er felles privat vei med bredde som målsatt på plankart.

1.4.2 Fortau/Gang/sykkelveg – SF1 og 2
a) o_SF1 og o_SF2 er offentlig.
1.4.3 Annen veggrunn – tekniske anlegg – SAT
a) Områdene skal benyttes til grøfte- og sideareal, snøopplag, siktsone, skjæringer- og fyllingsutslag, murer, sikringsgjerder, stabiliserende tiltak, rekkverk o.l.

1.4.4 Parkeringsplasser – SPP
a) SPP er privat.

1.5 Grønnstruktur
1.5.1 Friområde – GF
a) Områdene GF er avsatt til grønnstruktur skal bevares som grønnstruktur i tilknytning til
boligområdene.
b) Regulerte friområder skal ikke benyttes til lager eller rigg, uten at dette er godkjent av
kommunen.
c) Innenfor området GF1 (FO313 i områderegulering for Kjellandsheia) tillates tilretteleggelse og
opparbeidelse for opphold og lek i forbindelse med områdets bruk som tur- og friområde.
Herunder anleggelse av turveger, beplantning, innretninger eller anlegg som tjener formålet
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(benker, bord, søppelkasser, toalett, belysning, gapahuk, vaffelbu, grillplass m.m.). For
friområder som grenser til vann tillates også tilrettelagt for bading, herunder mindre
ilandstigningsbrygger, badeinnretninger o.l. tiltak. Samtlige friområder er offentlig.

1.6 Landbruks-, natur og friluftsformål
1.6.1

Landbruksformål – LL
Innenfor landbruksformålet kan det legges vann- og avløpsledninger i grøft.

1.7 Hensynsoner
1.7.1 Faresone – høyspenningsanlegg (ink. høyspentkabler) – H370_
a) Det tillates ikke bebyggelse innenfor faresonen.
1.7.2

Båndlegging etter lov om kulturminner – H730_
a) Området «H730_1» omfatter kulturminner og kulturmiljø og er båndlagt etter lov om
kulturminner (173461).

Valle den 14. januar 2019
For Plankontoret Hallvard Homme AS
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1 Bakgrunn for planarbeidet
På vegne av tiltakshaverne Helge Nygård og Trygve Åmodt, i samarbeid med Stig Trydal, legger
Plankontoret Hallvard Homme AS frem forslag til detaljreguleringsplan for Tangheia – Osebakken
(PlanID 201516).
Det ble først sendt ut varsel om oppstart av planarbeid på Tangheia, den 13.01.2016. Så ble det startet
opp planarbeid i Osebakken-området som ligger inntil Tangheia. Kommunen anbefalte å slå sammen
planene Tangheia og Osebakken, på grunnlag av at de ligger tett inntil hverandre. Tilleggsvarsel etter
sammenslåing av planene ble sendt ut 25.08.2016.
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 20-30 nye boligtomter, småhusbebyggelse, og
videreføre eksisterende landbruksareal. Planforslaget er i all hovedsak i tråd med overordna plan. Det
er derfor ikke krav om konsekvensutredning i denne planen. Det ble varslet oppstart av forhandlinger
om utbyggingsavtale sammen med varsel om oppstart av planarbeid. Avtalen skal regulere forholdet
mellom kommunen og utbygger om eventuell utbygging av felles infrastruktur. Fram til framleggelsen
av denne planen er det ikke ført reelle forhandlinger.
Det er gjort flere justeringer av plankartet underveis i planprosessen, det er derfor noen av
temakartene i planbeskrivelsen som ikke samsvarer helt med det endelige plankartet.

2

Over: Plangrense
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2 Planstatus
2.1 Gjeldende planer
2.1.1 Områderegulering for Kjellandsheia syd – PlanID 201219
I områdeplanen for Kjellandsheia syd er planområdet satt av til bolig – småhusbebyggelse, landbruksformål og turveg. Områdeplanen ble vedtatt 17.12.2015.
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Over: Utdrag fra områdeplanen for Kjellandsheia syd.

Planforslaget vil i all hovedsak være i tråd med overordna plan, med små avvik i areal satt av til landbruk
i områdeplanen. Det planlegges frittliggende boligbebyggelse i teig L306 som er satt av til landbruk i
områdeplanen. Det reguleres kjøreveg i området som er satt av til Turveg o_TV304 i områdeplanen.
Det er et rekkefølgekrav i områdeplanens bestemmelser som sier at Leireveien (fv.204) skal utbedres
før området kan bygges ut. Nytt kryss på eksisterende E39 med tilhørende veganlegg må også være
etablert før utbygging kan skje. Og det er rekkefølgekrav om opparbeidelse av o_FO312 (friområde ved
sjøen) før det gis igangsettingstillatelse til mer enn 50 boenheter i hele områdereguleringsplanen for
Kjellandsheia syd. Disse forholdene inntas i Utbyggingsavtalen.
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2.1.2 Kommunedelplan for Kjellandsheia – PlanID 20110616-1
KDP for Kjellandsheia ble vedtatt 16.05.2011. Innenfor planområdet er formålene satt av til fremtidig
og eksisterende boligområde, LNF og friområde.

Over: Utdrag fra KDP for Kjellandsheia.
Rekkefølgebestemmelsene i KDP for Kjellandsheia sier at utbygging ikke kan finne sted før forhold
angående ny avkjørsel og tilførselsveier til E-39 på Kjelland er avklart. Gjennom utbyggingsavtaler som
sikrer oppfyllelse av rekkefølgekravet kan kommunen tillate at nye tiltak etableres i området før fullt
ferdig kryss på E-39 med tilførselsveger er ferdig bygget.
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3 Planområdet i dag
3.1 Lokalisering
Planområdet er lokalisert sør for E39 i Søgne kommune, i Juviga/Oftenes-området. Berørte eiendommer er gnr/bnr 31/1, 3, 4, 20, 44, 45, 60, 63, 64, 68, 76, 77, 105, 106.

Planområdet
5

Over: Lokalisering av planområdet.
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Over: Plangrense.
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3.2 Naturgitte forhold
Planområdet ligger nært sjøen. Den vestre delen består av 3 eksisterende boliger. I øst er det 3 eksisterende boliger samt landbruksbygninger og dyrka mark. Berggrunnen består av granodiorittisk gneis,
amfibolitt, hornblendegneis og glimmergneis. Løsmasser er stedvis manglende i vest, da området
hoved-sakelig står på bart fjell. Landbruks-området i øst består av hav- og fjordavsetninger. Området
som ligger på hav- og fjordavsetningene ligger under marin grense. Foruten dyrka mark består området
av lauv- og blandingsskog av lav til høy bonitet.
I artskart er det tidligere registrert et fåtall livskraftige planter og den nær trua arten fiskemåke (Larus
canus). Fuglen ble registrert i 1976. Plantene ble registrert i 2013 og en i 1998.
Det er gjennomført biologisk kartlegging i området. Egen rapport vedlegges. Under arbeidet ble det
ikke registrert sårbare eller truede arter.
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Del av området sett fra sjøsida.

Over: Utdrag fra Nasjonal Arealis sin oversikt over løsmasser og marin grense.
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Bonitetsforhold
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3.3 Infrastruktur
Barnehage, skole, helse- og kulturtilbud
Området hører til Lunde skolekrets. Barnehagebehovet i kommunen blir dekket opp ved at barn får
tilbud på ulike steder, i private og offentlige barnehager. I områdeplanen for Kjellandsheia er det lagt
til grunn at det bygges ut barnehage. Kommunen har i dag tilfredsstillende dekning.
Barneskolen ligger på Lunde, ca. 3 km unna og har tilstrekkelig kapasitet. Ungdomsskolen ligger på
Tinntjønn, ca. 3,5 km unna. Fotballanlegg ligger også her.
Kommunens helse- og sosialtilbud ligger i hovedsak på Tangvall og er ca. 5 km unna. Kommunens
administrasjonssenter og kulturhus/fotballanlegg ligger på Tangvall, det samme gjør syke- og aldershjem.
Teknisk infrastruktur:
Veien fram til planområdet, Oftenesveien, er de siste 600 m privat vei. Veien trenger oppgradering og
dette forholdet er tatt opp i områdeplanen Kjellandsheia.
Vannforsyning for eksisterende område er pr. i dag både privat og offentlig. På sikt legges det opp til
at forsyningen til ny bebyggelse hentes fra offentlig ledning i nord, i tilknytning til Kjellandsheia. Dette
inntas og sikres i Utbyggingsavtalen.
Kloakkanleggene innen planområdet er i dag private anlegg. Dette vil søkes løst ved overføring av
kloakk til eksisterende kommunal ledning nord i området. 3 boliger helt sør-vest i planområdet har i
dag privat renseanlegg med utløp til sjøen via felles ledning. Dette vil fungere slik videre.
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Øvrige områder i planen vil gravitere mot nord til eksisterende offentlig ledning. Avløpet fra
Osebakken-tomtene vil måtte pumpes nordover offentlig ledning.
En egen VVA-plan som viser prinsippløsninger er vedlagt dette planforslag.
Grønn infrastruktur: bl.a. friområder, lekeplasser.
Grønnstrukturen er angitt på figur under 2.1.2. Denne planen sikrer adkomst til friområdet F3 helt øst
i området, områdeplanen sikrer tilkomst til F1. I den planen er det også regulert inn plass, definert som
«kvartalslekeplass. Beboere i Tangheia-Osebakken vil sogne til den.

9

F2 er avsatt i kommuneplanen og er nabo i øst i denne detaljplanen. Den er ikke opparbeidet.

3.4 Barns bruk av areal
Pr. d.d er det ikke opparbeidet offentlige eller private lekeplasser som er «offentlig» tilgjengelige.
Private boliger har egne lekeanlegg. Det bor et fåtall barn og unge i området, barna transporteres til
organiserte aktiviteter og lekeanlegg i sentrale strøk i Søgne.

3.5 Sol og skyggeforhold
Bebyggelsen i området har gode lys og utsiktsforhold. Arealene i Tangheia-området ligger høyt og
mange har god sjøutsikt. I Osebakken-området ligger utviklingsområdene som en del av et åpent
jordbrukslandskap.
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Planområdet sett fra øst

3.6 Eksisterende bebyggelse og oversikt over grunneiere innenfor planområdet
Gårds- og bruksnummer innenfor planområdet:
-

10

31/1
31/3
31/4
31/20
31/44
31/45
31/60
31/63
31/64
31/68
31/76
31/77
31/105
31/106

3.7 Trafikkforhold
Oftenesveien er del av et privat veganlegg. I overordnet plan er det lagt opp til at vegen skal oppgraderes (veibreddeutvidelse) og gang-/sykkelveg etableres fram til planområdet Oftenes-Tangheia.
Dette vil skape trygg skolevei fram til Lunde.
Området har ikke pr. d.d kollektivforbindelse. Ved full utbygging av planområdet og Kjellands-heia vil
det være grunnlag for å etablere kollektivtrafikk.
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4 Planforslaget
4.1 Hovedgrep
Formålet med planarbeidet er å regulere frittliggende boligbebyggelse. Unntaksvis reguleres tomt 23
til konsentrert boligbebyggelse (flerfamiliehus). Eksisterende kjøreveger reguleres som bygget. I
områdeplanen for Kjellandsheia syd er det satt av areal til gang- og sykkelveg langs vegen som kommer
inn i planområdet fra nord. Denne videreføres i planforslaget.
Intensjonene i overordnet plan (KDP og områdeplan) er søkt videreført i planforslaget. Arealkvalitetene innen planområdet er optimalisert med tanke på å tilby gode bo- og oppvekst-muligheter
for nye innbyggere i denne delen av kommunen.

4.2 Arealbruk
Planområdet er 97 daa. Arealbruken er hovedsakelig frittliggende boligbebyggelse. Eksisterende
landbruksareal og veger videreføres i ny plan. Det reguleres nye samleveger slik at alle tomter får
veitilkomst.

4.3 Bebyggelse, struktur og tiltak
Byggegrense mot grøntområder er som regel satt til 1 meter. Byggegrense mot andre boligtomter er
4 meter fra tomtegrense. Tomtestørrelse ligger på +/- 1 daa, fra 0,7-1,8 daa.
Bygningers utforming og plassering (byggegrenser, byggeavstander, bebyggelsestyper) høyder er
regulert i bestemmelsene knyttet til denne planen. Karakteren i bebyggelsen er tilsiktet å være
«sørlandsk», i god harmoni med eksisterende.
Bebyggelsen er del av et avgrenset landskapsrom. Nye tomter påvirker omgivelsene i moderat grad.
Eksisterende hyttebebyggelse, som ligger som et belte mellom sjøen og planområdet, dominerer
landskapsbildet, fra sjøvegen.

Planområdet sett fra øst

Prosjektnr 2774

Plankontoret Hallvard Homme AS

11

Detaljreguleringsplan for Tangheia – Osebakken

Planområdet sett fra sør
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Planområdet sett fra vest

4.4 Grønnstruktur
Overordnet plan, KDP og Områdeplanen for Kjellandsheia, gir føringer for grønnstrukturen i området.
I ny plan er dette søkt videreført. Nedenstående figur viser hvordan detaljplanens grønnstruktur er
tenkt sammenkoplet til områdeplanen:
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Grønnstrukturene i tilstøtende plan korresponderer og formålet forsterkes ved samkjøring. Opparbeiding av friluftsområder i denne detaljplanen reguleres gjennom rekkefølgekrav i planen.
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4.5 Samferdselsanlegg/ trafikk
Eksisterende veger reguleres som byget, mens nye veger reguleres i 4 meter bredde med vegskulder
på 3 meter på hver side. Planlagt gang- og sykkelveg reguleres inn i 2,75 meters bredde med vegskulder
mot kjøreveg i 2,25 meters bredde. Det settes av areal til en felles parkeringsplass (SPP) med 7 plasser
helt sørvest i planområdet. Det er krav til to parkeringsplasser per boenhet med mulighet for minst en
garasjeplass per boenhet.
For å komme til planområdet tar man av fra fylkesveg 204 og over på kommunal veg til Ausviga, eller
tar av fra fylkesvegen og inn på Leirevegen, og videre til Oftenesvegen som er privat veg. ÅDT på
fylkesvegen for 2015 var 1550.
I denne detaljplanen er forholdet videreført i nord der Oftenesveien kommer inn i planområdet:

Prosjektnr 2774

Plankontoret Hallvard Homme AS

Detaljreguleringsplan for Tangheia – Osebakken

14

Veien er oppgradert og g/s-veg er inkludert.
Oppgraderingen inntas i Utbyggingsavtalen.

4.6 Teknisk infrastruktur
Intern infrastruktur skal legges opp og prosjekteres i henhold til kommunens normaler. Ledningsnett
for vann og avløp legges frem til alle eksisterende og nye tomter, alle har plikt til tilkopling.
Brannhydranter prosjekteres og plasseres i samarbeid med lokalt brannvesen.
Det er behov for å løfte kloakken nordover mot kommunalt nett og aktuell pumpestasjon er vist på
plankart. Ledningstraseer legges fortrinnsvis i vegformål og på enkelte strekninger kan det tillates å
bruke LNF/GF-formål. Dette er tatt inn i bestemmelsene.
Alle boliger skal knyttes offentlig renovasjon og hver husstand sørger for eget sorterings-opplegg etter
renovasjonssystemets regler. Beholdere settes på egen grunn for innhenting av renovatør i
Osebakken-området mens beboere i Tangheia-området får avsatt areal til avfallsmottak i stordunk
(BRE), med mulighet for overbygg. Det er også mulig med nedgravd anlegg.
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Prinsippskisse, VVA-anlegg, eget vedlegg til planen
15

4.7 Tilgjengelighet
Tomtene 5, 7, 8, 9, 10, 14, 23, skal utformes universelt, ha UU-standard.

4.8 Barn og unges interesser, lekeplasser
Det settes av 2 lekeplasser (BLK1 på ca. 900 m2 og BLK2 på 330 m2). I tillegg er det et stort areal rett
øst for planområdet som er satt av til friområde i områdeplanen for Kjellandsheia. Området ligger mot
sjøen ved Torvefjorden og arealet sikrer et av de få gjenværende ubebygde strandarealene for
allmennheten. Kjøreveg Skv5 ender i plangrensa mot dette friområdet og vil være en mulig framkomst
til området. I områdeplanen for Kjellandsheia er det ikke satt av egne lekeområder for barn innenfor
planområdet. Planlagt lekeplass ligger i nærhet av planlagte boligtomter og ligger langs kjøreveg SKV2.
Friområdet GF1 (teig F2 i KDP for Kjellandsheia) sørvest i planområdet er i KDP for Kjellandsheia satt
av til friområde hvor det tillates tilretteleggelse og opparbeidelse for opphold og lek i forbindelse med
områdets bruk som tur- og friområde. Herunder anleggelse av turveger, beplantning, innretninger eller
anlegg som tjener formålet (f.eks. benker, bord, toaletter osv.). Friområdet grenser til vann og det er
derfor også mulighet for tilrettelegging for bading (brygger, badeinnretninger o.l.). Alle friområder er
offentlige.
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Over: Planområdet, viser grøntområder og lekeplasser.
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4.9 Risiko- og sårbarhetsanalyse
4.9.1 Bakgrunn
I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) § 3-1 h og § 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for reguleringsplaner og kommuneplaner før de skal behandles
politisk. ROS-analysen bygger på foreliggende kunnskap om planområdet og arealbruk.

4.9.2 Sammendrag - de viktigste uønskete hendelsene
Gjennomgangen av risikofaktorene viser at det er potensiell fare for skred, flom, radon og trafikkulykker.
De viktigste uønskete hendelsene for planen vil være skred, flom, radon og trafikkulykker.

4.9.3 BESKRIVELSE AV METODE
Analysen er gjennomført i hht veileder fra DSB (http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Regional-ogkommunal-beredskap/Beredskapsplanlegging/Risiko--og-sarbarhetsanalyser/ ), veileder for PBL.
Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Tangheia – Osebakken og tilhørende
illustrasjoner.
Mulige uønskede hendelser er ut fra en vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets
funksjon som trafikkområde, boligområde, friområde, og hendelser som direkte kan påvirke
omgivelsene/miljøet (henholdsvis konsekvenser for og konsekvenser av planen).
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:
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Meget sannsynlig (4)

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

Sannsynlig (3)

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

Mindre sannsynlig (2)

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

Lite sannsynlig (1)

hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold; inntreffer
mindre enn en gang hvert 50. år

Kriteriene for å vurdere konsekvenser for uønskete hendelser er delt i:

Ubetydelig/ufarlig
(1)

Personskade

Miljøskade

Skade på eiendom,
forsyning m.m.

Ingen personskader
miljøskader, kun mindre
forsinkelser;

Ingen miljøskader,
kun mindre
forsinkelser

Systembrudd er
uvesentlig/midlertidig.
Ikke behov for
reservesystemer

Mindre alvorlig/en
viss fare (2)

Ingen eller få/små
personskader

Ingen eller få/små
miljøskader

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

Alvorlig/farlig (3)

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

Større skader på
miljøet med opptil
10 års restaurering

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

Alvorlige skader på
miljøet med opptil
25 års
restaurering.

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

Meget
alvorlig/meget farlig
(4)

Prosjektnr 2774

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

Plankontoret Hallvard Homme AS

17

Detaljreguleringsplan for Tangheia – Osebakken

Katastrofalt (5)

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

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

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

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt etter tabell 1.

Tabell 1 Matrise for risikovurdering

Konsekvens:
Sannsynlighet:

1.
Ubetydelig

2. Mindre
alvorlig

4. Meget
sannsynlig

3. Alvorlig

4. Meget
alvorlig/ meget
farlig

5. Katastrofalt

12

3. Sannsynlig
2. Mindre
sannsynlig
1. Lite sannsynlig
Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig
Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte
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Hendelser i grønne felt: ”Billige” tiltak gjennomføres
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4.9.4 Uønskete hendelser, konsekvenser og tiltak
Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Alle punktene
i sjekklisten er vurdert, men ikke alle er funnet relevante i denne planen.

Tabell 2 Analyseskjema

ANALYSESKJEMA
Hendelse/Situasjon

Kons.
for

Kons.
av

planen

planen

Sannsynlig.

Konsekvens

Risiko

Kommentar/Tiltak
(Kommenter hvis ikke
relevant)

Kilde

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

Steinsprang

NVE atlas

2.

Masseras/
leirskred

3.

Snø-/isras

NVE atlas

4.

Dambrudd

NVE atlas

5.

Elveflom/
tidevannsflom/
stormflo

6.

Skogbrann
(større/farlig)

X

X

3

2

2

2

Deler av tomt 1,3, 5, 7 og 9
ligger på tykke marine
avsetninger under marin
grense. Resterende areal
ligger på bart fjell og/eller
over marin grense.

Deler av Tomt 1 ligger
innenfor aktsomhetsområde
for flom. Ikke
aktsomhetsområde innenfor
byggegrense på tomta.

NVE atlas

NVE atlas

NVE atlas

Vær, vindeksponering
7.

Vindutsatte
områder
(Ekstremvær,
storm og orkan)

NVE atlas

8.

Nedbørutsatte
områder

NVE atlas

Natur- og
kulturområder
9.

Sårbar flora

10. Sårbar fauna
/fisk, verneområder og
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ANALYSESKJEMA
Hendelse/Situasjon

Kons.
for

Kons.
av

planen

planen

Sannsynlig.

Konsekvens

2

2

Risiko

Kommentar/Tiltak
(Kommenter hvis ikke
relevant)

Kilde

vassdrags
områder
11. Fornminner
(Afk)

X

Askeladden

12. Kulturminne/miljø
13. Grunnvann-stand
Menneskeskapte
forhold
Risikofylt industri
mm
14. Kjemikalie/
eksplosiv
(kjemikalieutslip
p på land og sjø)
15. Olje- og
gassindustri
(olje-og
gassutslipp på
land og sjø)
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16. Radioaktiv
industri
(nedfall/
forurensning)
17. Avfallsbehandling
(ulovlig
plassering/
deponering/
spredning farlig
avfall)
Strategiske områder
18. Vei, bru,
knutepunkt
19. Forsyning kraft/
elektrisitet
(Sammenbrudd i
kraftforsyning)
20. Svikt i
fjernvarme
21. Vannforsyning
(Svikt/forurensni
ng av
drikkevannsforsy
ning)
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ANALYSESKJEMA
Hendelse/Situasjon

Kons.
for

Kons.
av

planen

planen

Sannsynlig.

Konsekvens

Risiko

Kommentar/Tiltak
(Kommenter hvis ikke
relevant)

Kilde

22. Avløps-systemet
(Svikt eller
brudd)
23. Forsvars-område
24. Tilfluktsrom
25. Eksplosjoner
26. Terror/sabotasje/
skadeverk
27. Vold/rans og
gisselsituasjon-er
(eller trusler om)
28. Tele/
Kommunikasjon
s samband
(sammenbrudd)
29. Kommunens
dataanlegg
(uhell/ skader)
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30. Samfunnsviktige
funksjoner
(bortfall av
tjenester ved
streik, sykdom
osv.)
31. Brann (med
større
konsekvenser)
32. Sammenrasning
av bygninger/
konstruksjoner
33. Dødsfall under
opprivende
omstendigheter
Andre
forurensningskilder
34. Boligforurensning
35. Landbruksforurensning
36. Akutt
forurensning
37. Støv og støy;
industri
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ANALYSESKJEMA
Hendelse/Situasjon

Kons.
for

Kons.
av

planen

planen

Sannsynlig.

Konsekvens

2
2

Risiko

Kommentar/Tiltak
(Kommenter hvis ikke
relevant)

Kilde

3

Moderat til lav aktsomhet for
radon. Noen usikre areal.

Arealis

2

Høgspent legges i kabel fra
Skv2 og nordover til
plangrense.

38. Støv og støy;
trafikk
39. Støy; andre
kilder
40. Forurensning i
sjø/vassdrag
41. Forurenset grunn
42. Smitte fra dyr og
insekter
43. Epidemier av
smittsomme
sykdommer
44. Gift eller
smittestoffer i
næringsmidler
45. Radongass
46. Høyspentlinje

X
X

Transport
47. Ulykke med
farlig gods
48. Brudd i
transportnettet (i
store
infrastruktur
traséer)
49. Brudd i
transportnettet (i
store
blindsoneveier)
50. Vær/føre
begrenser
tilgjengelighet til
området
Trafikksikkerhet
51. Større
trafikkulykke
(land,sjø og luft)
52. Ulykke i av-/
påkjørsler
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ANALYSESKJEMA
Hendelse/Situasjon

Kons.
for

Kons.
av

planen

planen

53. Ulykke med
gående/ syklende

X

Sannsynlig.

Konsekvens

2

3

Risiko

Kommentar/Tiltak
(Kommenter hvis ikke
relevant)

Kilde

Det vil alltid være en
mulighet for ulykker i
trafikken

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

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

Sannsynlighet:
4. Meget
sannsynlig
3. Sannsynlig
2. Mindre
sannsynlig

4. Meget alvorlig/
meget farlig

5. Katastrofalt

12
11
5, 46

2, 45, 52, 53

1. Lite sannsynlig



Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig



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



Hendelser i grønne felt:” Billige” tiltak gjennomføres
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4.9.5 OPPSUMMERING MED SPESIFISERING/TILTAK
Gjennomgangen av risikofaktorene viser at det er noen risikofaktorer knyttet til planen. Forhold som
i hht tabell 3 må påkalle oppmerksomhet, og som krever en vurdering av tiltak, er gitt nedenfor:
4.9.5.1 Masseras/leirskred
a) Tomt 1,3, 5, 7 og 9 ligger delvis på tykke marine avsetninger under marin grense og området
kan potensielt inneholde kvikkleire. Avbøtende tiltak er å dokumentere at områdestabiliteten
er tilstrekkelig i henhold til TEK10. Resterende areal innenfor planområdet ligger på bart fjell
og/eller over marin grense.
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t.h:
kartutsnitt
fra Areasis
som viser
hvilke areal
som ligger
over og
under marin
grense.

4.9.5.2 Elv/bekkeflom
Den nordligste delen av tomt 1 ligger innenfor aktsomhetsområde for flom. Innenfor byggegrense på
tomta er det ikke aktsomhetsområde for flom.
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Over: kartutsnitt fra NVE atlas som viser aktsomhetsområde for flom.
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4.9.5.3 Kulturminner
Det er registrert 2 automatisk freda kulturminner innenfor planområdet i Askeladden:
173461 – Bosetning – aktivitetsområde
173468 – Bosetning – aktivitetsområde
173468 er lokalisert på deler av tomt 10, 11, 12, 13,14 og 16 og søkes frigjort. 173461 er lokalisert i
friområde og forblir urørt.

4.9.5.4 Radongass
Det er moderat til lav aktsomhet for radon i området. TEK10 stiller krav til at alle nye boliger skal
oppføres med radonforebyggende tiltak.

4.9.5.5 Høyspentlinje
Det går en høyspentlinje over planområdet fra sør til nord i den vestre delen. Deler av høyspentlinja
skal legges i kabel. Det er regulert inn en sikringssone og byggegrense fra linja på 7,5 meter til hver
side.
4.9.5.6 Trafikkulykker
Så lenge det er myke og harde trafikanter kan det alltid skje ulykker. Fartsgrensa i området er lav og
det reguleres gang- og sykkelveg langs SKV1.
25

4.10 Naturmangfold
Det ble utført kartlegging av biologisk mangfold innenfor planområdet 27.06.2016 av naturforvalter/arealplanlegger Ida L. Reinsviki. Under registreringa ble det ikke gjort funn av trua eller
sårbare arter eller naturtyper som skal kartlegges etter DN håndbok 13. Området ble ut i fra
resultatene vurdert til å ha lav biologisk verdi.
Det er ikke tidligere registrert naturtyper innenfor eller nært planområdet. Fra tidligere (2013) har
Norsk ornitologisk forening registrert flere fuglearter innenfor planområdet. I 1976 ble det registrert
fiskemåke (Larus canus) (NT) i området. Funnet er i utgangspunktet lite relevant, da det er så gammelt.
Men fiskemåke er svært vanlig å observere ved sjøen selv om arten har hatt en tilbakegang de siste
årene og havnet på Norsk Rødliste for Arter (2015).
Se også kap. 6.2.

4.11 Folkehelse
I områdeplanen er det regulert inn gang- og sykkelveg som skal inkluderes i deler av planområdet,
nordover opp til fylkesvegen. Derfra er det gang- og sykkelveg videre langs alle kjøreveger. Området
ligger nært sjøen og det er flere tilkomstmuligheter. Det er også satt av areal til friområder. SKV5 åpner
opp for tilgang til det store området rett øst for planen som er satt av til friområde i områdeplanen for
Kjellandsheia. Det er satt av areal til busslommer ved planlagt rundkjøring nord for planområdet og
det er gang- og sykkelveg helt fram.
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4.12 Lyd og Støy
Støyberegning/ støysonekart er ikke laget spesielt for dette bo-området. Det har sin bakgrunn i at
omfanget av trafikk vurderes ikke til å være av slik karakter at det vil genere støyverdier over det som
kan forventes/tillates i boområdet. Sommertrafikken til sommerhus ved sjøen kan ha et visst omfang
men trafikken utgjør ikke ent støymessig problem.
Midt i planområdet er det landbruksareal med et drivhus. Kommersiell trafikk knyttet til denne
aktiviteten utgjør et visst omfang, men likevel ikke så mye at det påverkar omgivelsene negativt.
Mindre lastebil trafikkerer til/fra 2-3 ggr daglig.

4.13 Forurensning og energiforbruk
Det vises til oppstartsmøtet hvor Søgne kommune informerer om at området ikke er støyutsatt og det
er ikke kjennskap til at det er grunnforurensning innenfor planområdet.
Det blir lagt opp til at boligmassen skal ha energiforsyning fra høgspent el-nett som går gjennom
området. Det er avsatt plass til ny nettstasjon.

4.14 Sol- og skyggeforhold
Det er ikke utarbeidet sol/skygge-analyse for bebyggelsen i planområdet. En har ikke funnet dette
nødvendig med bakgrunn i det åpne landskapsrommet denne planen er del av. Kjellandsheia i nord vil
ikke påvirke solforholdene så mye at det svekker kvaliteten på solforholda nevneverdig.

4.15 Rekkefølgebestemmelser
På strekningen mellom kryss Leireheia til kryss Ausviga på Leireveien (fv.204) stilles det krav
om en begrenset utbedring på sideterrenget for deler av strekningen. Sideterrenget på disse
utvalgte partiene skal legge til rette for fremtidig utvidelse av fylkesvegen og skal
opparbeides ihht dimensjoneringsklasse Hø2 – Øvrige veger. Langs de utvalgte partiene
ligger fjellet tett på veien i dag og det er dårlige grøfter. På figuren under er de utvalgte
partiene vist. Ved detaljprosjektering for utbedringen av Leireveien, kan det bli mindre
justeringer av partiene.
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Partier langs Leireveien hvor sideterrenget skal utbedres.
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5 Plangjennomføring og økonomiske konsekvenser
Forslagsstillere, som er nevnt i innledende kapittel 1 har til hensikt å gjennomføre planen ved å starte
detaljprosjektering av utbyggingsprosjektet når dette foreligger som godkjent detaljplan, antatt i løpet
av 2018.
Det blir lagt opp til et parallelt løp med planbehandlingen å starte forhandlinger om en utbyggingsavtale med kommunen om vilkårene for utbygging og om deltaking i de felles kostnadene knyttet til
VVA-anleggene som kommunen eier. Forslagsstiller er beredt til å delta forholdsmessig økonomisk i
det spleiselaget som må til, i samarbeid med kommunen og utbyggere av naboområdet Kjellandsheia.
Det er allment kjent at det fra det offentlige sin side blir forventet at det må ytes bidrag til oppgradering
av infrastruktur helt fra avkjøringen fra E39 ved Lunde.
Aktuelle tema i forhandlinger om Utbyggingsavtale vil være:
-

plikter og vilkår for deltaking i offentlig vegutbygging, frå E39 til planområdet, herunder
g/s-veger
plikter og vilkår for tilknyting offentlig VA-anlegg
deltaking i øvrig offentlig infrastruktur
rekkefølgekrav til utbygging av fellesanlegg i planen, lekeplass, stier o.l.

Utbyggingsavtalen og rekkefølgekrava i bestemmelsene til detaljplanen avstemmes.
Det vil ikke påløpe direkte utgifter for Søgne kommune knyttet til gjennomføring av planprosjektet.
Ferdig utbygget vil området Tangheia-Osebakken være et positivt bidrag til kommuneøkonomien.
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6 Planprosess
6.1 Oppstartsmøte
Oppstartsmøte 1:
Det ble avholdt oppstartmøte første gang for Tangheia-delen den 27. nov. 2015. Til stede på møtet
var: Trygve Aamodt, Helge Nygård, Stig Trydal, Hallvard Homme, Glenn Oskar Austegard og Anne Marit
Tønnesland.
Planarbeidet startet opp med annonsering/varsling 13. januar 2016 og innspillsfristen ble satt til 29.
februar 2016. Det ble utført en del feltarbeid og utarbeidet Konseptskisser.
Våren 2016 tok Trygve Åmot initiativ til å starte planlegging av boligfelt innen egen eiendom øst for
Tangheia-området. Det ble avholdt oppstartsmøte den 2. juni 2016 og disse deltok:
Trygve Åmot, Hallvard Homme, Glenn Austegard og Vibeke Wold Sunde.
Planområdet ble i møtet benevnt Osebakken. Representantene fra kommunen tok opp med forslagsstiller at det kunne være hensiktsmessig å kople dette planområdet sammen Tangheia. Det foreligger
eget referat fra dette møtet.
Like i etterkant av møtet forhandlet T. Åmot med partene i Tangheia-planen og det ble enighet om en
«sammensying» av planen. Et tilleggsvarsel ble sendt ut 25. august 2016.
Planen er nå definert som detaljplan Tangheia-Osebakken, planID 201516.
Planadministrasjonen har gitt signal om føringer for planarbeidet i begge områda. Viktige tema for
planarbeidet er m.a.:
-

-

-

-

-

Planavgrensning: Planområdet skal omfatte felt i områdeplanen for Kjellandsheia syd deler
av KDP. Reguleringa vil være i tråd med overordna føringer. Det må innarbeides rekkefølgekrav knyttet til kryss på E39 og utbedring av Leireveien i tråd med områdereguleringen for Kjellandsheia syd. Kommunen vurderer om det skal settes krav til
oppgradering av deler av Oftenesveien. Veiforbindelsen mellom B309 og B311 tas med.
Vann, avløp og annen teknisk infrastruktur: Ved utbygging av området må bestemmelsene
i hovedplan for avløp om lokal håndtering av overvann, fordrøyning og sikre flomveger
følges. Rammeplan for vva. Inkl. overvann må utarbeides til 1. gangs behandling. Det er
ikke offentlig avløp ut til området i dag.
Uteopphold, sol- og skyggeforhold: Det må sikres tilfredsstillende uteoppholdsarealer til
boligbebyggelsen. For lekeplasser er det spesielt viktig å gi en plassering som gir gode
solforhold.
Terreng: Deler av planområdet ligger innenfor 100-metersbeltet langs sjøen. Det skal i slike
områder legges vekt på god landskapstilpasning. Plassering av bebyggelse skal tilpasses til
terrenget mest mulig, og området som ikke skal opparbeides til boligtomter og veier bør i
størst mulig grad bevares med naturlig terreng. Dyrka mark avsatt til landbruksformål i
overordna plan videreføres som landbruksformål, også tilhørende gårdsbebyggelse.
Grønnstruktur: Det skal innarbeides rekkefølgekrav om opparbeidelse av o_FO312
(friområde ved sjøen) før det gis igangsettingstillatelse til mer enn 50 boenheter i hele
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-

-

-

-

områdereguleringsplanen for Kjellandsheia syd. Det skal sikres atkomst til friområdet
o_FO314 rett øst for planområdet.
Barn og unges interesser: I områdereguleringen for Kjellandsheia syd er det rekkefølgekrav
om opparbeiding av kvartalslekeplass o_LEK301 før det kan gis igangsettingstillatelse til
mer enn 50 boenheter i B306 til B311. Lekeplass skal gis en attraktiv og solrik plassering
og det skal sikres trygge gangforbindelser til lekeplasser.
Støy og forurensning: Området er ikke støyutsatt og det er ikke kjennskap til at det er
grunnforurensning innenfor planområdet.
Naturmangfold: Det må gjøres en vurdering etter NML §§8-12.
Universell utforming: Det må gjøres en vurdering av hvilke tomter som egner seg best til å
bebygge med tilgjengelig boenhet. Tomtene skal bebygges med tilgjengelig boenhet, vises
i plankartet eller bestemmelser. Veger, fortau og atkomst til lekeplass skal utformes etter
prinsippene om UU.
ROS-analyse: Det er krav om ROS-analyse hvor det gjøres en konkret vurdering av
eventuelle risikofaktorer. Løsmassene i området består hovedsakelig av leire.
Kulturminner: Det er et område innenfor planområdet som er båndlagt etter lov om
kulturminner H730_8. området må frigis av Riksantikvaren før tiltak kan utføres.
Eksisterende bebyggelse: Det skal beskrives hvordan eksisterende bebygde tomter er
utnyttet. Plankart og bestemmelser utformes slik at de rommer det som allerede er
godkjent, gitt at det ønskes videreført.
Konsekvensutredning: Administrasjonen kan ikke se at planinitiativet rammes av vurderingskriteriene i forskrift om konsekvensutredning. Dersom berørte myndigheter under
varsel om oppstart er av annen oppfatning, vil spørsmålet måtte tas opp på nytt. Det vil
da måtte vurderes utarbeidelse av planprogram. Det skal opplyses om ansvarlig myndighets standpunkt om at planinitiativet ikke rammes av KU-forskriften i oppstartsvarsel.

6.2 1. gangs varsel om oppstart av planarbeid
Det ble først varslet oppstart av planarbeid på Tangheia. Det kom inn 12 innspill til planarbeidet.

6.2.1 Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Naturmangfoldloven skal vurderes etter §§8-12.
Planarbeidet må ta høyde for å begrense risiko for spredning av fremmede arter i forbindelse med
massetransport. Det må innarbeides bestemmelser om at nye masser som tilføres planområdet skal
være rene også med hensyn til å inneholde frø og/eller plantedeler fra uønska fremmede plantearter.
Barn, unge og funksjonshemmede må tas vare på i planlegginga. Det bør være bestemmelser som
sikrer at fellesarealer, lekeplasser, boliger, p-plasser og atkomst får universell utforming.
Inngrep i grunnen må vurderes i forhold til forurensningsforskriften kap. 2.
Grenseverdier for støy må overholdes.
Det er krav om ROS-analyse.
Merknader:
Naturmangfoldloven er vurdert under kapittel 6.
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Det er innarbeida bestemmelse angående fremmede arter.
Barn, unge og funksjonshemmede er vurdert under kapittel 6.
ROS-analyse står under kapittel 4.

6.2.2 Vest-Agder fylkeskommune
Barn og unge må tas vare på i planlegginga. Det forutsettes at det blir sikret tilgang på arealmessig
tilstrekkelige, attraktive og trygge lekeområder for barn og unge i ulike aldersgrupper. Det bør stilles
rekkefølgekrav i bestemmelsene som sikrer opparbeidelse av slike arealer samtidig med at nye boliger
ferdigstilles. Det bør sikres trygg skoleveg, samt trygg atkomst til funksjoner som benyttes av barn og
unge i framtida. Det bør også kartlegges om det finnes «snarveier», stier o.l. i planområdet. Disse bør
opprettholdes.
Framtidig bebyggelse bør tilpasses landskapet og ikke omvendt. Deler av den enkelte tomt bør sikres
mot utbygging og anleggstiltak ved bruk av byggegrenser. I planområdet inngår også friområde
o_F0313 i områderegulering for Kjellandsheia. Vi forutsetter at planforslaget utarbeides i tråd med
bestemmelser for disse områdene blant annet med tilrettelegging og opparbeiding for lek- tur- og
friområde.
Det er i overordna plan rekkefølgebestemmelser for utbedring av fv. 204 og kryssløsning ved E 39. Det
forutsettes at dette følges opp.
Fylkeskonservatoren har befart området for å avklare forholdet til kulturminner i planområdet. 2
områder er kartlagt og innregulert.
Merknader:
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Barn og unge er vurdert under kapittel 6.
Det er innarbeidd byggegrenser på plankartet.
Friområde o_FO313 og utbedring av veger er omtalt i bestemmelsene.
Kulturminner. Det er utført feltarbeid og registrert fornminne. Fornminneanlegg H570_1 øst i området
er regulert til bevaring, men det blir lagt opp til å søke dette frigitt til boligbygging. Rekkefølgekrav sier
at tomter og veier ikke kan bygges før fornminnet er frigitt.

6.2.3 Norges vassdrags- og energidirektorat
NVE Region sør vil ikke behandle detaljreguleringsplaner med mindre det går tydelig frem av
oversendelsesbrevet eller annen direkte henvendelse at det er en konkret problemstilling det ønskes
bistand med.
I denne saken kan vi ikke se at det er bedt om slik bistand. NVE Region sør har derfor ikke behandlet
saken. Hvis det allikevel er behov for konkret bistand i saken kan NVE Region sør kontaktes med en
konkret forespørsel.
Merknader: Ingen merknad

6.2.4 Agder-Energi Nett AS
Agder-Energi Nett AS har en nettstasjon i det regulerte området som er forsynt med 22 kV linje (rød
strek på kartet). Det er byggeforbud på 15 meter, 7,5 m fra senter av linje til nærmeste bygningsdel.
Dette gjelder også leikeplass og parkanlegg. Ny bebyggelse eller andre tiltak må ikke gjøre
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adkomstmuligheten til Nettselskapets eksisterende anlegg vanskeligere enn i dag eller som vil medføre
ulemper i forbindelse med drift og vedlikehold av nettanleggene.
Kapasitet på eksisterende anlegg er begrensa, forsterkninger og eventuelt nybygging av nettanlegg må
påregnes. Den som utløser tiltak, må påregne å dekke kostnadene.
Lokalisering av trase til nye nettanlegg og avklaring av area til nettstasjon må gjøres i samråd med AEN.
Det må vurderes satt at tilstrekkelig areal til mulig nettstasjon i det regulerte området.
Det er etablert noe lavspent 230V blandet nett i området. (Jordkabel og luftnett vist som blå streker i
kartet). Noe av dette må muligens flyttes/bygges om.
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Merknader:
Det reguleres inn 15 meters faresone. 7,5 meter til hver side fra senterlinje ledning. Deler av
høyspentledningen skal legges i jordkabel. Dette vises på plankartet.

6.2.5 Norsk Maritimt Museum
Norsk Maritimt Museum har registrert i deler av planområdet i 2007 og 2013 uten å påvise vernede
eller fredet kulturminner. NMM har ingen merknader til planen, men minner om meldeplikten.
Ingen merknad.

6.2.6 Avfall Sør Husholdning AS
Nedgravd avfallsløsning kan vurderes. Det forutsetter at det kan etableres én avfallsstasjon som alle
boenheter mindre enn 100 meter avstand til. Det vil være urealistisk hvis hele arealet skal benyttes.
Revidert Avfallsteknisk norm er på høring og skal etter planen vedtas i løpet av våren 2016.
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Merknader: Oppsamlingsplass sentralt i området der alle leverer avfall.

6.2.7 Kystverket sørøst
Ingen merknader.

6.2.8 Eldrerådet
Eldrerådet mener adkomsten til byggeområdet også må være tilrettelagt for funksjonshemmede i
samsvar med universell utforming.
Merknader:
Tomter som skal utformes universelt er merket UU på plankartet.

6.2.9 Martha Håverstad og Bjørn Kjørrefjord, Brønnvika 30.
Ca. halvparten av eiendommen er regulert til fritidsboliger, mens resterende er uregulert. Det ser nå
ut som hele eiendommen skal inngå i den nye planen. Det forutsettes da at den i sin helhet reguleres
til opprinnelig formål – fritidsbebyggelse, og at det ikke innføres reguleringsbestemmelser eller andre
restriksjoner som medfører at eiendommen kommer i en mindre gunstig stilling i forhold til
eksisterende plan for Brønnvika.
Merknader:
Boligbebyggelse er i tråd med overordna plan.

6.2.10 Trine og Nils Andersen, Juviga 23
Oftenes er en veldig trafikkert veg, spesielt sommerstid. Det er i dag ca. 80 enheter på en relativt smal
vei uten fortau/sykkelsti om med noen uoversiktlige svinger og avkjørsler. Som foreldre føler en seg
utrygg når barn går alene ved vegen. Turistene kjører fort på vegen. 20 nye enheter virker mye. Det vil
føre til betydelig økning av trafikk, gjerne dobling i hverdagen utenom sommerferien. Det bør vurderes
om vegen kan bli en kommunal veg med tilsvarende standard, og om det kan lages sykkelsti.
Planlagt båthavn rett nord for planområdet kan kanskje også medføre betydelig trafikkøkning,
avhengig av trasévalg. Bør naboer langs vegen varsles om planlagt utbygging?
Juviga-vegen er bratt og en utfordring vinterstid. Flere har sklidd hjelpeløst bakover og ødelagt biler.
Det bør vurderes forbedringer med stigningsforholdene og sikt i svinger for å unngå ulykker ved høyere
belastning vinterstid.
Området lengst sør i planområdet, sørvest for 31/77 som i dag er skog/fjell er en topp. Det må vurderes
landskapspåvirkning og silhuett. Eventuell bebyggelse bør ligge lavt i forhold til toppen, da det ikke er
høyder bak, sett fra sjøen.
Eventuell bebyggelse bør trekkes vest i området, så dagens topp kan ligge igjen i landskapsbildet og
naboene kan beholde deres utsikt. Tillater KDP eller områderegulering for Kjellandsheia utbygging av
dette området?
Kan planområdet justeres i Juviga slik at det trekkes noe lenger inn i bukten. Her er det ønskelig å
tilrettelegge for sjøbod for Juviga 21 og 23.
Merknader:
Det reguleres inn gang- og sykkelveg langs Oftenesvegen i tråd med overordna plan.
Juviga-vegen reguleres inn som bygd.
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Området i sør er regulert til boligbebyggelse i KDP for Kjellandsheia.

6.2.11 Aksel Andersen, Juviga 37
Nabo er i utgangspunktet positiv til planarbeidet, men mener følgende bør ivaretas i ny plan:
Ved fortetting i området bør veibredder og stigningsforhold være oppgradert til «dagens standard»
som den totale belastning gir. Kostnadene bør dekkes av nye boliger. Dagens vegbredde og
stigningsforhold gir stor fare for ulykker.
Det bør søkes om å få bredbånd inn i området som eksisterende hytter og hus også kan kople seg på.
Kapasitet til VA-anlegg må ivaretas av nye eiendommer.
Det bør reguleres inn en buffersone mellom hytter og boligtomter ved å regulere inn friområder,
byggegrenser eller at hyttene gis anledning til å kjøpe tilleggs tomt mot boligbebyggelse.
Det er i dag gjesteparkering i bakken ned til Juviga. Denne eller tilsvarende løsning må ivaretas. Det er
i dag 4 gjesteparkeringer i tillegg til 2 parkeringsplasser/hytte.
Merknader:
Det reguleres inn gjesteparkeringsplass med 7 p-plasser.

6.2.12 Nina Haslerud
Nabo er i utgangspunktet positiv til utbygging.
Det er ønskelig med buffersone/friområde mellom hytteområdet og ny boligbebyggelse. Veg og
infrastruktur må bli ivaretatt og bekostet av utbygger. Parkeringsplasser må bli som de er, det gjelder
også gjesteparkering.
Merknader:
Gjesteparkering utvides til 7 plasser.

6.3 2. gangs varsling
Kommunen anbefalte å slå sammen planene Tangheia og Osebakken, da de ligger rett inntil hverandre.
Tilleggsvarsel etter at planene ble slått sammen ble sendt ut 25.08.2016 med innspillsfrist 02.10.2016.

6.3.1 Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Ingen innspill er registrert.

6.3.2 Vest-Agder fylkeskommune
Ingen spesielle merknader til tilleggsvarsel. Det må utføres en befaring for å avklare forholdet til
eventuelle kulturminner.
Merknader: Fornminneavklaring er gjort med saksbehandler hos kulturminneetaten. Ingen funn er
gjort.

6.3.3 Statens vegvesen
Statens vegvesen har ingen merknader til utvidelsen av planområdet.

6.3.4 Hanne Slettebøe, Tingvollen 16
Eier av naboeiendom 30/280 til tilleggsarealet B309 Oftenes planlegger å bygge hytte på 30/180. Det
er ønskelig å motta et bedre kart sammen med tilsendte planer. Kartet var vanskelig å forstå og gjør
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det vanskelig å se avgrensningen av planområdet. Det er ønskelig å kunne se grensen tilleggsarealet
B309 og 30/180. Nabo ønsker å vite hvor det eventuelt kan komme et hus i framtida.
Nabo har vært i kontakt med Trygve Aamodt, eier av tilgrensende naboeiendom, og en av grunneierne
i tilleggsarealet. Det ble drøftet muligheter for tilgang mot Hanne Slettebøes tomt via hans nabotomt.
Det hadde vært fint å vite mest mulig om planene for dette naboarealet tidligst mulig for å ta det med
i egen planlegging i forhold til veg og tilgang til tomta. Det ble forstått på Trygve Aamodt at arbeidet
er i en tidlig planleggingsfase, men det det var enighet om at det kan være viktig å vite hvor det vil bli
planlagt veg til eventuelt ny tomt, og om det vil krysse/berøre veg til Hanne Slettebøes tomt. Det er
ønskelig å få tilsendt et bedre kart og mer detaljert informasjon.
Merknader:
Plangrensekart kan også sees på Søgne kommune sin hjemmeside. Når planen blir sendt til 1. gangs
behandling vil berørte parter få innsyn i plankart, plandokument og bestemmelser. Når planen vil lagt
ut på høring vil berørte parter på nytt kunne komme med høringsuttaler til planen.

6.3.5 Åse Slettebøe og Hans Kristian Didriksen, Oftenes-veien 111
Det er lagt avløpsrør fra Trygve Aamodt og Endre Dvergsnes over Oftenes-veien 111. Eier av 111 har
gjort et større arbeid for å få forlenget dette røret, slik at det nå ligger på 12 meters dyp. Ved store
nedbørsmengder blir det oversvømmelse. For 1-2 år siden kom det nesten inn i en bygning hos eier av
111. Dere må ikke renne mer vann denne vegen. Dere må sørge for at det blir ledet bort på forsvarlig
vis og det må ikke bygges mer før dette er i orden. Terrenget heller mot 111.
Merknader:
De tekniske problemene som er avdekket må søkes løst i forbindelse med den tekniske prosjekteringen
og utbyggingen av området.
Planlegger har hatt telefonkontakt med repr. for Slettebøe-familien.
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7 Vurdering av planforslaget
7.1 Innledning
Forslagsstiller har gjennom planprosessen tatt opp tema med alternative løsninger og gjort en del valg,
både forhold til overordnede føringer og lokale forhold. De valgte løsninger, med de konsekvenser de
medfører, er gjort utfra egne vurderinger om hva som samla sett tjener området og framtidige beboere
best.

7.2 Naturmangfold
Kunnskapsgrunnlaget
Grunneier er ikke kjent med særskilte forhold vedrørende naturgrunnlaget og forekomster av arter.
Varsel om oppstart av planarbeid og den videre planprosessen har heller ikke avdekket slike. Ved felt/stikningsarbeid ble det ikke gjort funn eller observasjoner som tilsier at særskilt fagkompetanse bør
koples inn i saken.
Med bakgrunn i tiltakets omfang, og det faktum at området tidligere også er vurdert med tanke på
mulige konsekvenser for naturmangfold, mener man kunnskapsgrunnlaget står i et rimelig forhold til
sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.
Føre-var-prinsippet
I denne saken mener man at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger planforslaget
kan ha for naturmiljøet, og at det ikke planlegges nye tiltak som kan føre til mulig vesentlig skade på
naturmangfoldet. Planen innebærer ingen inngrep i strandsone. Det foreligger etter vår vurdering ikke
risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet som følge av tiltak planen hjemler eller
på grunn av manglende kunnskap.
Økosystemtilnærming og samlet belastning
Jfr. opplysningene ovenfor (ikke konflikt med registrerte funn eller kjennskap til slike) vurderes det i
denne saken at de aktuelle belastningene som allerede har skjedd gjennom tidligere påvirkninger og
mulige framtidige påvirkninger ikke vil føre til vesentlig belastning på økosystemet. Planlagte tiltak i
dette prosjektet ligger heller ikke, etter vårt, skjønn i den opplagte «målgruppen» for slike tiltak loven
har til hensikt å fange opp: tiltak som åpenbart kan ha en innvirkning på økosystemer i og langt utenfor
planområdet. Ulemper av bebyggelse, når disse ikke direkte griper inn i et økosystem, er kun knyttet
til tema som ikke vil eller trenger å få varig betydning for økosystem. Altså situasjoner der det er mulig
å gjøre avbøtende tiltak, eller som er mulig å reparere, f.eks. uønsket avrenning til vassdrag – avløp,
eller avrenning til og sedimentering i vassdrag. Slike forhold ivaretas i lover og forskrifter.
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
Tiltakshaver kommer til å engasjere nødvendig fagkompetanse og iverksette de tiltak som er naturlige
for hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som aktuelle tiltak kan volde.

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Reguleringsplanen hjemler lokaliseringen av eksisterende og planlagte tiltak. For å unngå eller
begrense skader på naturmangfoldet vil utbygger ta utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk
som er dokumentert å gi en tilfredsstillende samfunnsmessig trygghet.
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Konklusjon
Vi mener med dette at det ikke er kommet fram ny eller kjent tilgjengelig kunnskap som tilsier at
planlagte tiltak er i strid med Naturmangfoldslovens formål eller forvaltningsmål (Kap. II, §§4-14).
Områdene rundt planområdet er bygget ut. Det er også hjemlet utbyggingsområde innenfor planområdet i overordna plan. På bakgrunn av dette, og at kartlegging av biologisk mangfold i
planområdet, (rapport vedlegges) viste at området ikke består av trua eller sårbare arter eller
naturtyper, er det lite trolig at en videre utbygging i området vil føre til tap av viktig biologisk mangfold.
En samla vurdering av området, dels gjennom områdeplan for Kjellandsheia og via KDP, samt
kartlegging av biologisk mangfold, har vist at planområdet kan ha vel så stor verdi for samfunnet som
fortetta utbyggingsområde for boliger.

7.3 Avvik i forhold til KP/Områdeplanen, arealformåla
Tangheia: Denne delen av planområdet er i all hovedsak i tråd med overordna areal-føringer. Tomterekka på fjellryggen nord for eksisterende vei er del av områdeplanen og her er arealet optimalisert
med tanke på å skape attraktive sjø-nære tomter for fast beboelse.
Osebakken-området:
Ved å sammenligne figurene vil
en se at arealene i
sør er optimalisert
i forhold til både
KDP og områdeplanen.
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Tomterekka i sør
utfordrer også 100
m- beltet, dette
blir omtalt i 7.4.

Utdrag av områdeplanen

Utdrag av planforslaget

7.4 Avvik i forhold til 100-m-beltet
Tangheia: Denne delen av planområdet utfordrer 100-m-beltet. Eksisterende 2 tomter på fjellryggen
sør for tilkomstvegen har allerede mindre avstand enn 100 m, her er byggegrense satt til 80-90 m fra
strandlinja også for 2 nye enheter. En har funnet dette tilrådelig utfra det forhold at areala mellom
sjøen og tomtene på fjellryggen fra tidligere er sterkt utnyttet til hyttebebyggelse. Ny foreslått
bebyggelse vil ikke være til hinder for tilgang til sjøen utover de hindringer som allerede er skapt i
området. Tomt 25 er ikke byggbar med mindre byggegrenser blir redusert til under 100 m.
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7.5 Hydrologi, flom, avrenning
Tangheia: Fjellryggen som bebyggelsen er del av har et lite nedbørsfelt og avrenningen er liten. Det går
ingen bekker gjennom området og ny bebyggelse vil ikke skape avrenningsulemper for omkringliggende arealer.
Osebakken: Nord i planområdet går et tydelig bekkeløp. Dette bekkeløpet er nordre plangrense og blir
ikke påvirket av aktiviteten som denne planen legger opp til. Vegen som er planlagt inn til boliger og
friluftsområdet i øst skal ikke påvirke bekkekanten og vegen legges så høyt at en flom ikke vil skade
veg-kroppen. Bekkeløpet skal ikke innsnevres.
Vannskillet ved gartneriet fører til at nedbørsavrenning sørover. Eget grøftesystem med avløp til sjøen
sikrer i dag drenasje av landbruksareal. Dette må opprettholdes ved opparbeidelse av VVA-anlegg sør
i planområdet.

7.6 Grønnstruktur
Planen legger opp til en adkomstmulighet for allmennheten til friområdet øst for planområdet, avsatt
i KDP. Dette vil øke kvaliteten vesentlig.
Avsatt grønnstruktur i planen korresponderer greit med overordna føringer og skaper rom for tiltak
for beboere lokalt i området.

7.7 Teknisk infrastruktur
Teknisk VA-plan viser samspill med eksisterende privat og offentlige anlegg. Denne prinsipp-planen
følger detaljplanen som eget vedlegg. Det er i planprosessen vurdert ulike løsninger, lokale
renseanlegg kontra tilknytning til offentlige anlegg. Med beliggenhet nær opp til VA-anlegg i nord, og
sikkerhet for kapasitetsutvidelse i forbindelse med Kjellandsheia, vil en ta sikte på å føre all kloakk
nordover.
Eksisterende anlegg for 2 enheter i Tangheia vil kunne oppgraderes til 2 nye enheter. Dette er en fordel
av hensyn til topografien og eksisterende ledningsanlegg.

7.8 Offentlige og private veier
Planområdet er regulert med forslag om offentlig veg som hovedadkomst fra veien i nord, jfr.
tilliggende områdeplan for Kjellandsheia. Veien slutter som kommunal vei ved vendehammer like før
Juviga. Veien til et framtidig friluftsområde østenfor planområdet er også foreslått som offentlig vei.
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7.9 Visualisering, eksponering og sol/skygge
Planlegger har på nåværende tidspunkt ikke sett behov for å lage sol/skygge-diagram. Alle tomter har
gode lys- og solforhold.
Eksponering til sjøen er et aktuelt tema. Det var tidligere to tomter (tomt 27 og 29) som lå inne i planen
som ville vært mest eksponert, disse ble tatt ut av planen etter den var oppe til førstegangsbehandling.

Foto av vestre del av planområdet ut mot sjøen.
På tomtene 27 og 29 var det tenkt å oppføre boliger som kan assosieres av denne illustrasjonen:
39
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7.10 Kulturminner
2 kulturminner var fra starten av planarbeidet observert, registrert og regulert i planområdet. Det ene
helt vest i planområdet er del av et friområde og er regulert til bevaring, H730_1.
Fornminneanlegg øst i området, H570_1 blir i planforslaget foreslått søkt frigjort for boligbygging.
Forslagsstiller vil påta seg utgravingskostnader. Dette avklares med vernemyndigheten.
Det ble også etter høringen av planen registrert to ytterligere kulturminner øst i planområdet (heller
ID 261188 og kokegrop ID 261189). Riksantikvaren har gitt tillatelse til inngrep i de automatisk
fredete kulturminnene. De tre kulturminnene øst i planen er nå markert som bestemmelsesområde i
plankartet og det er knyttet rekkefølgekrav om utgravning av disse.
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Kart fra Askeladden

7.11 Områder for lek og aktivitet i planområdet og tilliggende areal
Lekeplasser, BLK1 og BLK2, er avsatt rimelig sentralt i bo-områda. Internt innen planområdet er grønne
områder som kan eigne seg for aktiviteter for barn og unge, se grønne piler. Lekeplassene har et areal
i sum på ca. 1.200 m2.
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Videre er det i naboplaner avsatt areal beregnet for offentlig tilgjengelighet med tilrettelagte
aktiviteter, se røde piler ovenfor.

Valle, den 14. januar 2019
For Plankontoret Hallvard Homme AS

Hallvard Homme
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BIOLOGISK MANGFOLD
RAPPORT
Tangheia-Osebakken

6. JULI 2016
PLANKONTORET HALLVARD HOMME AS
V/naturforvalter Ida Larsen

1 Sammendrag
Tiltakshaver Stig Trydal har satt i i gang detaljreguleringsarbeid i Osebakken-Tangheia-området i Søgne
kommune. Det planlegges fortetting med frittliggende bolighus. Området er kartlagt etter
Naturmangfoldloven §§8-12. Planområdet er på 97 daa og ligger sør for E 39 i Søgne, ned mot sjøen.
Det er ikke tidligere registrert naturtyper i området, men det ble registrert fiskemåke (Larus canus)
(NT). Funnet ble registrert i 1976 og er i utgangspunktet lite relevant, men arten er allikevel svært
vanlig ved sjøen. Det ble ikke registrert trua eller sårbare arter eller naturtyper innenfor planområdet
under feltundersøkelsene. Det ble heller ikke registrert vilt, men det ble funnet en liggegrop fra
hjortevilt. Undersøkelsene ble utført 27.06.2016, som er et gunstig tidspunkt for vekstsesongen i
området.
Området har et varierende og kupert terreng, noe som gjør det utfordrende å komme seg fram til fots
noen steder. Berggrunnen består av diorittisk til granittisk gneis i den østre delen og amfibolitt,
honrblendegneis og glimmergneis i vest. Løsmassene er hovedsakelig bart fjell med stedvis tynt dekke,
mens det meste av landbruksområdet er hav- og fjordavsetninger. Mye av planområdet ligger under
marin grense, der i blant det meste av området som ligger på hav- og fjordavsetninger.
Boniteten er varierende fra lauvskog av høy bonitet til uproduktiv blandingsskog Vegetasjonssonen for
området er nemoral sone. Vegetasjonsseksjonen er O2 klart oseanisk seksjon. Typisk for seksjonen er
vestlige vegetasjonstyper og arter som preger. Det er eksisterende bebyggelse, interne veger og
landbruksbygg i planområdet i dag.
Registrerte vegetasjonstyper er tegnet inn og avgrensa på kart i vedlegg. Grensene mellom
vegetasjonstypene er delvis glidende og avgrensningene på registreringskartet må ikke leses som
absolutte grenser.
Vegetasjonstypene som ble registrert er innenfor planområdet er blåbærskog, takrør-sivaks-sump,
storbregneskog, røsslyng-blokkebærfuruskog og ugrasvegetasjon på dyrket mark. Ingen av områdene
hadde funn som gjorde områdene viktige. Det var ingen områder som skulle kartlegges etter DN
håndbok 13.
På bakgrunn av funnene som alle har lav verdi vurderes planområdet til å ha lav biologisk verdi. Det
er lite trolig at framtidig reguleringsarbeid vil føre til tap av viktig biologisk mangfold.
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2 Innledning
Tiltakshaver Stig Trydal har satt i gang detaljreguleringsarbeid i Tangheia-Osebakken -området i Søgne
kommune. Det planlegges fortetting med frittliggende bolighus. Plankontoret Hallvard Homme AS står
for utarbeidelse av detaljreguleringsplanen og undersøkelsene av det biologiske mangfoldet i
planområdet etter Naturmangfoldlovens §8-12.

Over: Lokalisering av planområdet i Søgne kommune.

2.1 Undersøkelsesområdet
Undersøkelsesområdet er begrensa til området innenfor planområdet, med hovedvekt på områdene
det planlegges nye inngrep. Planområdet er på 97 daa og ligger sør for E 39 i Søgne, ned mot sjøen.
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2.2 Naturmanfoldlovens §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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3 Metode
3.1 Eksisterende datagrunnlag
Det er ingen registrerte naturtyper innenfor eller nært planområdet. Fra tidligere (2013) har Norsk
ornitologisk forening registrert flere fuglearter innenfor planområdet. I 1976 ble det registrert
fiskemåke (Larus canus) (NT) i området. Funnet er i utgangspunktet lite relevant, da det er så gammelt.
Men fiskemåke er svært vanlig å observere ved sjøen selv om arten har hatt en tilbakegang de siste
årene og havnet på Norsk Rødliste for Arter (2015). Øvrig informasjon som INON-soner, leveområder
for vilt, naturvernområder og lignende finner man i DNs databaser og Arealis databasene.

3.2 Verktøy for kartlegging av verdi- og konsekvensvurdering
For å kartlegge og vurdere funnene ble følgende litteratur benyttet:
• «Vegetasjonstyper i Norge» av Fremstad, E. 1997 - NINA Temahefte 12: 1-279
• «Truete vegetasjonstyper i Norge» av Fremstad, E & Moen, A. 2001. NTNU Vitenskapsmuseet Rapp.
bot. Ser. 2001-4: 1-231
• «Kartlegging av naturtyper- verdsetting av biologisk mangfold» av Direktoratet for naturforvaltning
2007. DN-håndbok 13 2.utgave 2006 (oppdatert 2007)

3.3 Feltregistreringer
Feltundersøkelsene ble utført mandag 27.06.2016. Tidspunktet er gunstig ved denne lokaliteten i
forhold til vekstsesongen. Undersøkelsene ble utført av Ida Larsen, naturforvalter og arealplanlegger
for Plankontoret Hallvard Homme AS, utdannet naturforvalter ved Høgskolen i Telemark avd. Bø.
Planområdet ble undersøkt, med hovedvekt på områdene det planlegges nye boligtomter. Funnene
ble analysert og loggført på stedet, samt i etterkant av undersøkelsene. Se vedlagt artsliste. I artslista
er funnene listet opp og det er oppført mengdeforhold og status på norsk rødliste for arter (2015).
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4 Kunnskapsstatus
4.1 Topologi, berggrunn og løsmasser
Området er varierende terrengmessig. Det er to flate områder med dyrka mark og ellers er det mye
opp og ned i terrenget, som gjør at det stedvis er vanskelig å komme til. Berggrunnen består av
diorittisk til granittisk gneis i den østre delen og amfibolitt, honrblendegneis og glimmergneis i vest.

Over: Kartutsnitt fra Nasjonal Arealis som viser berggrunnen i området.

Løsmassekartet i Arealis viser at det meste av området ligger på bart fjell med stedvis tynt dekke, mens
det meste av landbruksområdet er hav- og fjordavsetninger. Mye av planområdet ligger under marin
grense, der i blant det meste av området som ligger på hav- og fjordavsetninger.

Over: Kartutsnitt fra Nasjonal Arealis som viser løsmassene i området.

Over: Kartutsnitt fra Nasjonal Arealis som viser områder over og under marin grense.
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4.2 Bonitet og vegetasjon
De oransje områdene innenfor planområdet er dyrka mark. Skogområdet i nordøst er lauvskog av høy
bonitet. Dette gjelder også skogområdene lenger mot vest. Området i nordvest er blandingsskog av lav
bonitet og i sørvest er det uproduktiv blandingsskog.

Over: Kartutsnitt fra Nasjonal Arealis som viser boniteten i området.
Vegetasjonssonen for området er nemoral sone (temperert edelløvskogssone). Vegetasjonsseksjonen
er O2 klart oseanisk seksjon.
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4.3 Eksisterende anlegg i undersøkelsesområdet
Innenfor planområdet er det eksisterende bebyggelse, interne veger og landbruksbygg.

Over: Eksisterende anlegg i planområdet.

4.4 Vilt
Det ble ikke registrert verken lort eller beitetrykk fra vilt innenfor planområdet, men en liggegrop fra
hjortevilt ble registrert rett sør for bekken nord i planområdet. Det er ikke registrert beite-, leve- eller
trekkområde for hjortevilt eller annet vilt i de aktuelle basene.

4.5 Rødlista arter og prioriterte naturtyper
Det er fra tidligere registrert fiskemåke (NT) innenfor planområdet. Den er listet som nær trua på Norsk
Rødliste for Arter (2015). Det ble ikke registrert rødlista arter eller prioriterte naturtyper under
feltundersøkelsene.
Det er ikke registrert naturtyper som skal registreres etter DN håndbok 13 i området.

4.6 Verneområder
Planområdet ligger ikke i eller i nærhet av nasjonalparker, landskapsvernområder eller øvrige
naturvernområder.
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5 Resultat
Registrerte vegetasjonstyper er tegnet inn og avgrensa på kart i vedlegg. Grensene mellom
vegetasjonstypene er delvis glidende og avgrensningene på registreringskartet må ikke leses som
absolutte grenser.

5.1 O5 Takrør-sivaks-sump O5a Fattig takrør-utforming
Langs bekken i nordøst er det et lite belte med takrør (Phragmites australis). Det lille området skilles
ut som en egen vegetasjonstype. Da det hovedsakelig er takrør på stedet er dette en fattig
utforming.
Verdivurdering: Det lille takrør-området er artsfattig og det er ikke registrert trua eller sårbare arter
der. Det ble ikke gjort funn som tilsier at området skal kartlegges som en naturtype etter DN
håndbok 13 og vurderes til å ha liten biologisk verdi.

5.2 I4 Ugrasvegetasjon på dyrket mark – I4c Åkerkanter og overganger mot eng, veg
og skog
Området inntil takrør-utforminga er vurdert til å være ugrasvegetasjon på dyrket mark. Det er to
områder som er registrert som ugrasvegetasjon. Ugrasvegetasjonen inntil takrør-utforminga skilles ut
som åkerkant og overgang mot eng, veg og skog. Området ligger mellom veg, bekk og skogsområde og
domineres av høymol (Rumex longifolius). Det andre ugrasområdet domineres av balderbrå
(Tripleurospermum inodorum) med innslag av forskjellige urter.
Verdivurdering: Ugrasvegetasjonen domineres av urter/ugrasplanter og det er ikke registrert trua
eller sårbare arter i området. Området vurderes til å ha liten biologisk verdi.

5.3 A4 Blåbærskog
Området i nordøst mot østlig plangrense er kupert og består av blåbærskog. Blåbær (Vaccinium
myrtillus) dominerer feltsjiktet og sommereik (Quercus robur) dominerer tresjiktet. Det samme gjelder
for området i nordvest på nordsida av den nordre vegen. Det ble ikke registrert viktige funn.
Verdivurdering: Blåbærskog-områda domineres av blåbær og eik. Det er ikke registrert trua eller
sårbare arter i området. Området vurderes til å ha liten biologisk verdi.

5.4 C1 Storbregneskog
Skråninger mellom veg og bebyggelse og arealet mellom vegene vest i planområdet er vurdert til å
være storbregneskog. Det er noe variasjon i artssammensetningen fra område til område, men felles
for områdene er skogbunn dominert av store bregner. Tresjiktet er varierende med både bjørk (Betula
pubescens), furu (Pinus sylvestris), osp (Populus tremula), rogn (Sorbus aucuparia), selje (Salix caprea)
og noe lind (Tilia cordata). Det er også innslag av urter som mjødurt (Filipendula ulmaria) og geitrams
(Chamerion angustifolium).
Verdivurdering: Skåringsareal og areal mellom veger er dominert av store bregner. Det er ikke funnet
trua eller sårbare arter, men heller ugrasplanter og andre planter av lav verdi. Området vurderes til
å ha liten biologisk verdi.
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5.5 A3 Røsslyng-blokkebærfuruskog – A3c kystutforming
Det kuperte området ned mot sjøen i vest er artsfattig og domineres av furu, røsslyng (Calluna vulgaris)
og tyttebær (Vaccinium vitis-idaea). Det ble ikke registrert viktige funn i dette området.
Verdivurdering: Området er artsfattig og domineres av lite kravfulle planter. Området vurderes til å
ha liten biologisk verdi.

5.6 Fugl og pattedyr
Det ble ikke registrert fugl eller pattedyr under feltundersøkelsene.

5.7 Rødlistede arter
Det ble ikke registrert rødlistede arter under feltundersøkelsene. Det ble registrert fiskemåke (NT) i
2013. Fiskemåka er svært vanlig ved sjøen, selv om arten de siste årene har hatt en tilbakegang.
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6 Konklusjon – verdi
Verdivurdering
Liten
X

Middels

Stor

Det ble ikke registrert trua eller sårbare arter eller naturtyper innenfor noen av områdene i
planområdet, og det ble heller ikke gjort funn som indikerer viktige eller svært viktige naturtyper som
skal kartlegges etter DN håndbok 13. Det er landbruksdrift og bebyggelse i området og vegetasjonen
bærer stedvis preg av dette. Området vurderes til å ha liten biologisk verdi.

Naturtyper
Takrør-sivaks-sump
Ugrasvegetasjon på
dyrket mark
Blåbærskog
Røsslyngblokkebærfuruskog
Storbregneskog

Liten verdi
X
X

Middels verdi

Stor verdi

X
X
X

Rødlistede arter
Ikke aktuelt

Liten verdi

Middels verdi

Stor verdi

Truete
vegetasjonstyper
Ikke aktuelt

Liten verdi

Middels verdi

Stor verdi

7 Avbøtende tiltak
Da det ikke er registrert trua eller sårbare arter, naturtyper eller andre viktige biologiske funn innenfor
planområdet er det ikke noe spesielt som må tas hensyn til i den videre planlegginga. Området er
allerede prega av menneskelig påvirkning fra utbygging, planting og landbruk.

8 Virkning av tiltaket – omfang og konsekvens
Svært
negativt

Middels
negativt

Noe
negativt

Omfang
Lite/intet
X

Noe
positivt

Middels
positivt

Stort
positivt

Total konsekvensvurdering for området settes til lite/intet. Planlagt fortetting vil skje i et allerede
eksisterende boligfelt som er prega av menneskelig aktivitet. Det er lite trolig at planforslaget vil ha en
negativ innvirkning på det biologiske mangfoldet i området.
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9 Oppsummeringsskjema
Generell beskrivelse av situasjonen og egenskaper/kvalitet

Vurdering av
verdi
Terrenget i området er varierende, fra flatt på dyrka mark til mer Liten verdi
høydevariasjon. Det er stedvis vanskelig å ta seg fram til fots. Det ble ikke
registrert trua eller sårbare arter eller naturtyper som skal kartlegges etter
DN håndbok 13 under feltundersøkelsene, men det ble i 2013 registrert
fiskemåke (NT). Skogområda er varierende fra blåbærskog til røsslyngfuruskog til storbregneskog.
Datagrunnlag: offentlige databaser og egne undersøkelser 27.06.2016
Godt
Beskrivelse og vurderinger av mulige virkninger og konfliktpotensial
Samlet
vurdering
Det planlegges fortetting av bolighus i eksisterende boligområder innenfor Lite/intet
planområdet. Området er allerede prega av menneskelige påvirkning som
utbygging og landbruk og det ble ikke registrert viktige naturtyper i området.
Det er derfor lite sannsynlig at tiltaket vil føre til tap av viktig biologisk
mangfold.

10 Usikkerhet
10.1 Registreringsusikkerhet
Registreringene ble utført i vekstsesongen og det er derfor lite usikkerhet. Det er fortsatt en mulighet
for at viktige arter ikke ble funnet, da det ikke er mulig å gå over hele området detaljert. Spesielt for
dette området var det stedvis noe vanskelig å ta seg fram til fots. Bestemmelsene av vegetasjonen er
veldig sikre.

10.2 Usikkerhet i vurdering av verdi og konsekvens
Det er lite usikkerhet knyttet til verdivurderingen eller konsekvensene for vegetasjonstypene. Ingen av
funnene skal registreres etter DN håndbok 13 og det er ingen av områdene som er trua eller sårbare.
Det er stedvis mye ugras-vegetasjon og ellers helt vanlige vegetasjonstyper.

Kravene stilt i Naturmangfoldloven om undersøkelser og vurderinger av biologisk mangfold §§ 8-12
anses med dette som oppfylt.

Vinje, den 06. Juli 2016
For Plankontoret Hallvard Homme AS

Ida K. Larsen
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11 Referanser og grunnlagsdata
DN håndbok 13; Kartlegging av naturtyper – verdsetting av biologisk mangfold (2006, oppdatert 2007).
Direktoratet for naturforvaltning.
Fremstad, E. (1997) Vegetasjonstyper i Norge. NINA: temahefte 12. NTNU Vitenskapsmuseet.
Fremstad, E. & Moen, A. (2001) Truede vegetasjonstyper i Norge. NTNU vitenskapsmuseet.
Kjellevold, D., Korbøl, A. & Selboe, O.K. (2009) Kartlegging og dokumentasjon av biologisk mangfold
ved bygging av småkraftverk (1-10 MW) – revidert utgave. Mal for utarbeidelse av rapport. Oslo:
Norges vassdrags- og energidirektoratet.
Lid, D. T. & Lid, J (1994) Norsk Flora. Oslo: Det Norske Samlaget.
Moseberg, B. & Stenberg, L. (2010) Gyldendals nordiske feltflora. Oslo: Gyldendal norsk forlag AS.

Databasar

Artsdatabanken – Norsk Rødliste for arter (2010), Fremmede arter i Norge, med norsk svarteliste
(2012)
Naturbasen – prioriterte naturtypar, artsførekomster og verneområde
NGU – berggrunn og lausmassekart
Rovbasen – truede rovvilt
INON – inngrepsfrie naturområder
Skog og landskap – bonitetskart

8 Vedlegg til rapporten
-

Artsliste
Kart over vegetasjonstypene innenfor planområdet
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Artsliste Tangheia-Osebakken
D = dominerende
(D) = Stedvis dominerende
V = Vanlig
(V) = Stedvis vanlig
F = Finnes

Art

Latinsk navn
Mengdeangivelse Rødlistekategori
O5 Takrør-sivaks-sump O5a Fattig takrør-utforming
Elvesnelle
Equisetum fluviatile
F
LC livskraftig
Takrør
Phragmites australis
D
LC livskraftig
I4 Ugrasvegetasjon på dyrket mark – I4c Åkerkanter og overganger mot eng, veg og skog
Bringebær
Rubus idaeus
(V)
LC livskraftig
Hundekjeks
Anthriscus sylvestris
V
LC livskraftig
Høymol
Rumex longifolius
D
LC livskraftig
Mjødurt
Filipendula ulmaria
V
LC livskraftig
Stornesle
Urtica dioica
V
LC livskraftig
Åkersnelle
Equisetum arvense
V
LC livskraftig
Åkertistel
Cirsium arvense
V
LC livskraftig
A4 Blåbærskog
Bjørk
Betula pubescens
V
LC livskraftig
Blåbær
Vaccinium myrtillus
D
LC livskraftig
Bringebær
Rubus idaeus
F
LC livskraftig
Eik
Quercus robur
D
LC livskraftig
Einer
Juniperus communis
(V)
LC livskraftig
Einstape
Pteridium aquilinum
V
LC livskraftig
Etasjemose
Hylocomium splendens
V
LC livskraftig
Furu
Pinus sylvestris
V
LC livskraftig
Gauksyre
Oxalis acetosella
(V)
LC livskraftig
Hassel
Corylus avellana
F
LC livskraftig
Hyll
Sambucus
F
LC livskraftig
Liljekonvall
Convallaria majalis
F
LC livskraftig
Osp
Populus tremula
F
LC livskraftig
Rogn
Sorbus aucuparia
(V)
LC livskraftig
Røsslyng
Calluna vulgaris
V
LC livskraftig
Selje
Salix caprea
F
LC livskraftig
Sigdmose sp.
Dicranum sp.
V
LC livskraftig
Sisselrot
Polypodium vulgare
(V)
LC livskraftig
Smyle
Avenella flexuosa
V
LC livskraftig
Stankstorkenebb
Geranium robertianum
F
LC livskraftig
Storbjørnemose
Polytrichum commune
V
LC livskraftig

Stormarimjelle
Strutseving
Tyttebær
Vendelrot
Vivendel

Melampyrum pratense
(V)
Matteuccia struthiopteris
(V)
Vaccinium vitis-idaea
(V)
Valeriana sambucifolia
F
Lonicera periclymenum
F
C1 Storbregneskog
Bjørk
Betula pubescens
F
Blåbær
Vaccinium myrtillus
(V)
Eik
Quercus robur
(V)
Einstape
Pteridium aquilinum
D
Etasjemose
Hylocomium splendens
V
Furu
Pinus sylvestris
F
Geitrams
Chamerion angustifolium
(V)
Hassel
Corylus avellana
F
Liljekonvall
Convallaria majalis
F
Lind
Tilia cordata
F
Misteltein
Viscum album
F
Mjødurt
Filipendula ulmaria
V
Rogn
Sorbus aucuparia
F
Selje
Salix caprea
V
Skogburkne
Athyrium filix-femina
(V)
Skogsalat
Mycelis muralis
F
Skyggehusmose
Hylocomiastrum
V
umbratum
Smyle
Avenella flexuosa
(V)
Stormarimjelle
Melampyrum pratense
(V)
Stornesle
Urtica dioica
(D)
Strutseving
Matteuccia struthiopteris
(V)
Åkersnelle
Equisetum arvense
V
A3 Røsslyng-blokkebærfuruskog – A3c Kyst-utforming
Eik
Quercus robur
V
Furu
Pinus sylvestris
(D)
Heimose
Anastrepta orcadensis
V
Rogn
Sorbus aucuparia
(V)
Røsslyng
Calluna vulgaris
(D)
Stylte sp.
Bazzania sp.
V
Tyttebær
Vaccinium vitis-idaea
(D)
I4 ugrasvegetasjon på dyrket mark
Balderbrå
Tripleurospermum
D
inodorum
Einstape
Pteridium aquilinum
(V)
Engsoleie
Ranunculus acris acris
(D)
Fuglevikke
Vicia cracca
(V)
Gjerdevikke
Vicia sepium
(V)
Grasstjerneblom
Stellaria graminea
(V)
Hvitkløver
Trifolium repens
V
Høymol
Rumex longifolius
V
Rødkløver
Trifolium pratense
V
Småmarimjelle
Melampyrum sylvaticum
(V)
Tiriltunge
Lotus corniculatus
(V)

LC livskraftig
LC livskraftig
LC livskraftig
LC livskraftig
LC livskraftig
LC livskraftig
LC livskraftig
LC livskraftig
LC livskraftig
LC livskraftig
LC livskraftig
LC livskraftig
LC livskraftig
LC livskraftig
LC livskraftig
LC livskraftig
LC livskraftig
LC livskraftig
LC livskraftig
LC livskraftig
LC livskraftig
LC livskraftig
LC livskraftig
LC livskraftig
LC livskraftig
LC livskraftig
LC livskraftig
LC livskraftig
LC livskraftig
LC livskraftig
LC livskraftig
LC livskraftig
LC livskraftig
LC livskraftig
LC livskraftig
LC livskraftig
LC livskraftig
LC livskraftig
LC livskraftig
LC livskraftig
LC livskraftig
LC livskraftig
LC livskraftig
LC livskraftig
LC livskraftig

Vendelrot
Åkertistel

Valeriana sambucifolia
Cirsium arvense

(V)
(V)

LC livskraftig
LC livskraftig

TEGNFORKLARING
Vegetasjonstyper
I4 Ugrasvegetasjon på dyrka mark
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Sammendrag:

Det ble funnet to nye lokaliteter. En lokalitet med en heller med steinalder gjenstander, og en lokalitet med
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Bakgrunn og informasjon om undersøkelsen
I perioden 05-08 august 2019 undersøkte Theodor L. Bruun på vegne av Vest-Agder
fylkeskommune et området på gårdsnummer 31/3, Oftenes i Søgne kommune. Det ble brukt
30 dager i felt, noe som utgjør 4 arbeidsdager.
Registreringen fant sted for å undersøke resterende del av detaljreguleringen av gnr 31/3,
Tangheia-Osebakken, på Ofteneset i Søgne kommune. Området i nord ble undersøkt i 2013.
Undersøkelsen i 2019 er en forlengelse av tidligere undersøkelse.
Undersøkelsen er hjemlet i kulturminneloven §9. Det er her pliktet å undersøke om utbygning
på området er i konflikt med automatisk fredete kulturminner. 1 Hovedmålet med
undersøkelsen er å finne ut om dette er tilfellet.

Figur 1. Plankart

1

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1978-06-09-50

5

Figur 2. Kart over planområdet med kulturminner.
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Natur og kulturmiljø i området
Naturmiljø

Figur 3. Oversikt over åkeren, sett fra parkeringsplass i søndre skar.

Området lå mellom 5 og 10 meter over havet. Undersøkelsen har konsentrert seg til området
rundt denne høyden langs en større åker som ligger brakk i år. Selve åkeren ligger for det
meste på 6 meter, men mot nord går det en del som når ca. 9,5 meter. Rundt åkeren er det
flere høyder. Øst, øst-sørøst og i sør er det tre skar som strekker seg mot havet. Skaret i sør er
kraftig påvirket og endret med en parkeringsplass. De to andre skaren på østre side ble
undersøkt. Skaret i øst-sørøst ligger på 5-6 meter over havet, med lange flater, dekt med en
del trær. Det østre skaret ligger på 9-10 meter over havet og ender i en bratt skrent ned mot
dagens hav. Langs sørsiden går det en heller. For mer informasjon om skarene, se resultat av
undersøkelsen og lokalitet 1.
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Kulturmiljø
Automatisk fredet kulturminner planområdet.
På høyden i nord for åkeren er det tidligere registret en steinalderlokalitet id 173468-1, se
Olsen (2013)2.
Det er også en heller (ID 173461-1) helt vest i planområdet som har status som Automatisk
fredet. I tillegg er det på toppen av neset vest i planområdet to risinger fra nøytralitetsvakten
under første verdenskrig.

Kulturmiljø rundt planområdet.
Det er blitt registrert hellere og steinalder lokaliteter i området nord for planområdet (ID.
173466-1). For mer informasjon se Olsen (2013)3.

Figur 4. Oversikt over undersøkt området, med de tre prioriterte og undersøkte skarene, samt tidligere registrert steinalder
lokalitet.

2

Olsen, M. (2013). Arkeologiske registreringer. Gnr 30,31 og 70. Søgne Kommune. Vest-Agder
fylkeskommune. Sak 13/00944.
3
Ibid
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Undersøkelsesmetoder
Det ble benyttet vandring og prøvestikking for undersøkelse av området.
Vandringen var raskt unnagjort da det kun var to små knauser sør og øst for åkeren som
trengtes å undersøkes. Vandringen resulterte ikke i nye funn.
Prøvestikking ble konsentrert i skarene mellom knausene, som forband åkeren med havet.

Dokumentasjon
Alle prøvestikk ble dokumentert gjennom både skriftlig beskrivelse og fotografi. De ble også
dokumentert med GPS innmålinger. Prøvestikkene ble dokumentert fortløpende, og funn ble
relatert til lagene de ble funnet i så langt det var mulig.

Figur 5. Det undersøkte området
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Resultat av undersøkelsen
Sammendrag
Det ble funnet to nye automatisk fredete lokaliteter i det undersøkte området. Id. 261188 er en
heller med en flathugd pilspiss av rhyolitt. I prøvestikket hvor pilspissen ble funnet ble det
funnet 27 objekter av bearbeidet stein. Av dem er det 25 rhyolitt avslag/fragmenter, 1
mikroavslag av flint, samt den overnevnte pilspissen. I tillegg ble det i prøvestikk 9 funnet et
mulig kokegrop eller ildsted (ID. 261189).

Figur 6. Lok. 1. Heller med bearbeidet steinobjekter.
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Figur 7. Oversikt over det øverst østre skaret med Heller 1.

Lokalitet 1. ID 261188. Heller med bearbeidet steinfunn.
I det øverste skaret ble det funnet en lang, men smal heller. Det ble gjort 3 prøvestikk i
helleren (P.S.1-3), to utenfor (P.S. 5 og 6) og et rett vest for helleren (P.S. 7). Foran vestdelen
av helleren ble det observert en terrasse som strakte seg 2,5 meter ut fra hellerveggen.
Terrassen ser ut til å kuttes av åkeren i nord og hva som ser ut til å være en snuplass for
traktor under pløying. Der hvor helleren er dypest (ca. 1,3 meter) og terrassen er størst ble det
lagt et prøvestikk (PS.1) som ga funn. Det ble funnet bearbeidet steinmaterialet i tre lag. Det
øverste laget ser ut til å være sterkt omrotet da det ble funnet moderne materiale, inkludert
rester av en CD. De to resterende lagene ser ut til å være intakte. I lag 2 ble det funnet en
flathugd pilspiss av rhyolitt. Det ble dessuten funnet 25 avslag av rhyolitt og et mikroavslag
av flint. Ingen andre prøvestikk i området ga positivt resultat, men det kan nevne at prøvestikk
5 som ligger i enden av terrassen mot øst hadde en del spor av kull uten å ha noe klart lag.
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Figur 8. Flathugd pilspiss av rhyolitt

Figur 9. Heller, Lok 1. Sett mot vest
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Figur 10. Heller, lok 1. Sett mot øst

Figur 11. Heller ID. 261188
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Lokalitet 2. Kokegrop/Ildsted ID. 261189.
I prøvestikk 9 ble det funnet en
struktur med kull og varmepåvirket
stein. Kullaget strakk seg ut av
prøvestikket i sør øst og nord. Det ble
også funnet en stor stein i toppen av
kullaget. Det ble lagt to vanlige
prøvestikk inntil hverandre som ble
slått sammen til et større prøvestikk.
Strukturen tolkes som en kokegrop
eller ildsted. Denne tolkningen står
seg på mengden kull i strukturen,
samt at det ble funnet varmepåvirket
og skjørbrent/ihjelbrent stein i
prøvestikket. Den ene biten av kant
som ble observere var av en slik art
at den fremsto som et arkeologisk
kulturminne. Dessuten ligger
strukturen på en flate i landskapet
som topografisk hadde passet inn i en
historisk kontekst som kunne
kokegroper/ildsteder inngår i.
Etter første utvidelsen av
Figur 12. Planfoto av prøvestikk 9. Klart kullag i strukturen.

prøvestikket ble det vurdert om vi
skulle fortsette å utvide prøvestikket

og dermed bruke den resterende tiden på å undersøke strukturen. En slik strategi hadde betyd
at vi ikke ville få nok tid til å undersøke hele det resterende området, og dermed miste andre
potensielle kulturminner. Det ble dermed bestemt å gå videre og eventuelt komme tilbake til
denne strukturen hvis tiden tillot det. Dessverre var dette ikke mulig, da vi allerede var en dag
på overtid.
Det ble tatt ut en kullprøve som ble sendt til datering.

14

Prøvestikk.
Prøvestikk 4 ble tatt ute i åkeren i området hvor et flintfragment ble funnet under vandring.
Dette prøvestikket var negativt.
Prøvestikk 8-10 og 12-15 ble tatt i skaret øst-sørøst ved åkeren. Dette var en bre, traktformet
skar som smalnet ut mot havet. Dette området ligger rundt 5-7 meter over havet. Dette
området må ha vært en langgrunne, som når vannet trakk seg tilbake etterlot en lang fin flate
med god plass for båtopptrekk og bosetting.

Figur 13. Kart over prøvestikk 8-10 og 12-16. Sør for åkeren.

15

Figur 14. Sør-østre skar. Utsikt fra flaten med prøvestikk nedover skaret.

Figur 15 flaten med prøvestikk 9, 12-15

16

Konklusjon.
Det ble funnet to ny automatisk fredet kulturminner innen undersøkelsesområde (ID. 261188
og 261189). Vi kan dermed konkludere med at planen er i konflikt med vernebestemmelsene i
kulturminneloven.

17
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Vedlegg
Prøvestikkliste
Forkortelse
#
Beskrivelse
F.
K.P.
S.
S.U.
G.NR
Sted

#
1

N/P
P

2

N

3

N

4

N

5

N

6

N

Forklaring
Prøvestikknummer
Beskrivelse av prøvestikket, fyll, størrelse, dybde, etc
Funn
Kullprøve
Struktur
Struktur i utmark
Gårdsnummer
Lokalnavn og kommune.

Beskrivelse
Tatt vest i heller 1, i det øverste skaret.
Størrelse 50x50 cm. Ca 30 cm dyp.
Topp: 1-2 cm Råttent løv og humus
jord
L1: 7 cm. Omrotet mørk grålig brun
sandholdig silt. Moderne rester,
mettalfragmenter og bearbeidet
steinfunn. Mye røtter.
L2: 13cm. Tør gråbrun fin fin siltsand.
L3: 6-8cm. Brun grålig halvfet silt.
Flere røtter.
Bunn: Rødlig brun hard leirholdig silt.
Berget kommer til syne i SØ.
Tatt helt øst i heller 1, i det øverste
skaret.
Størrelse 56x52 cm. 25cm dyp.
Topp: 5cm. Mørk brun humus og løv.
L1: 20cm. Mørk brun sandhsilt. Blir
mørkere og brunere mot bunnen. Mye
røtter og stein.
Tatt midt i helleren 1, i det øverste
skaret.
Topp: 3 cm. Løv og humus. Brunlig
L1: 15 cm. Grålig brun fin fin
sandholdig silt. Mye små røtter. En del
kull i laget, men ikke noe struktur.
L2: 20 cm. Mørk rødlig brun ffin, fin
sandholdig silt. Litt større røtter og
stein. Noe kull.
Størrelse: 40x40cm. 30cm dyp.
Omrottet jordbruksjord.
Bunn: Blåleire.
Størrelse: 50x50cm. 30cm dyp.
Omrotet brun sandholdig silt. Mye
røtter. Støter på drenering i bunnen og i
siden.
Størelse 45x40cm. 50cm dyp.
Topp: 7cm. Mose løv og humus.
L1: 8cm. Mørk brun humus og sandsilt.
L2: 26cm. Mørk brun sandholdig silt.
L3: 9cm. Mørk Mørk brun siltholdig
sand. Steinete og våt.
Bunn: stein.
Mye røtter og stein i hele prøvestikket.

F/K.P./S.U.
F.1-4
Funn i Lag 1-3.

Sted
Oftenes, Søgne
kommune

G.NR.
31/3

Oftenes, Søgne
kommune

31/3

Oftenes, Søgne
kommune

31/3

Oftenes, Søgne
kommune

31/3

Oftenes, Søgne
kommune

31/3

Oftenes, Søgne
kommune

31/3
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7

N

8

N

9

P

10

N

11
12

13

14

15

16

Størelse: 50 x 50 cm. 45 cm dyp.
Topp: 1 cm løv, mose og humus.
L1: 12cm. Grålig brun humus og
sandholdig silt. Mye røtter.
L2: 28 cm. Brun løs siltjord.
Mye røtter og stein i Prøvestikket.
50x50cm. 28 cm dyp.
Topp: 15cm. Brun humus.
L1: Mørk brun sandholdig silt.
Ligger på et platå i en skråning.
Startet som et vanlig prøvestikk, men
det ble i bunnen funnet et skille mot
kullholdig jord. Øverste massene virker
lite forstyret, men heller naturlig
akumulert. Vestveggen i det orginale
prøvestikket har følgene profil.
Topp: 2 cm. løv og humus.
L1: 23 cm. Brun halvfet silt.
L2: 13 cm. Brun kompakt silt med lyse
brune leirkonsentrasjoner.
L3: (Undergrunn) 7 cm lys grå leire.
Diagonal: 120. rumbeformet.
Størrelse: 40x40cm. 50cm dyp.
Topp: 3 cm. Humusog løvrester.
L1: 47 cm. Mørk mørk brun litt
myrlignende jord.
Utgår
Størrelse:50x50cm. 35 cm dyp.
L1: 30 cm. Mørk brun fet gammel
åkerjord.
L2: 5 cm. Lys brun leirholdig siltsand.
Bunn: Berget.
Mye røtter i strukturen.
Størrelse: 45x45 cm. 45 cm dyp.
Topp: 6 cm. Lys lett humus
L1: 30 cm blandet lys og mellommørk
brun silt.
L2: (Bunn) 9 cm. Blåleire.
Størrelse: 55x45 cm. 40 cm dyp.
Topp: 3 cm. Lys lett humus og
løvrester.
L1: 33 cm blandet lys og mellommørk
brun silt.
L2: (Bunn) 4 cm. Blåleire.
Størrelse: 50x50 cm. 39 cm dyp.
Topp: 6 cm. Skogbunn og humus. 2
cm.
L1: 30 cm blandet lys og mellommørk
brun silt.
L2: (Bunn) 9 cm. Blåleire.
Mye røtter
Ligger i en mulig tuft. Tatt i kanten og
delvis inn i vollen til tuften. Størrelse
70x50cm. 35-50cm dyp.

En kullholdig
struktur med
skjørbrent og
varmepåvirket
stein.

Oftenes, Søgne
kommune

31/3

Oftenes, Søgne
kommune

31/3

Oftenes, Søgne
kommune

31/3

Oftenes, Søgne
kommune

31/3

Oftenes, Søgne
kommune

31/3

Oftenes, Søgne
kommune

31/3

Oftenes, Søgne
kommune

31/3

Oftenes, Søgne
kommune

31/3

Oftenes, Søgne
kommune

31/3
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Funnliste
Forkortelser til funnlisten
Forkortelse
Beskrivelse
#
Funn-nummer
ASK
Askeladden
Type
Type av funn, eks, Flintfragment, bein, Kvartsfragment, etc.
Relasjon
Prøvestikk (PS) Nr., Struktur etc.
Sted
Sted funnet er gjort, lokalnavn og kommune
G.NR.
Gårdsnummer
S.
Struktur

#
1

Type
13 rhyolitt avslag/fragmenter

Relasjon
P.S. 1.
Lag 1 og 2. Uklar overgang.

2

9 rhyolitt avslag/fragmenter

P.S. 1.
Lag 2.

3

Pilspiss av rhyolitt. Flatknakket
Typologisk datert til Sen
neolitikum/periode 1 og 2,
bronsealder.
3 rhyolitt avslag/fragmenter
1. mikrofragment av flint.

P.S. 1.
Lag 2.

4

ASK

P.S. 1

Sted
Oftenes,
Søgne
kommune
Oftenes,
Søgne
kommune
Oftenes,
Søgne
kommune

G.NR.
31/3

Oftenes,
Søgne
kommune

31/3

31/3

31/3
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Fotograf:

Bruun, Theodor Lothe

Motiv:

Pillspiss av Rhyolitt

Bildetittel:

Pillspiss av Rhyolitt

Kameradato:
Filnavn:
Askeladden ID:

Bildetekst: Pillspiss av Rhyolitt
thumbnail_IMG_20190816_120322.jpg
261188

Fotograf:

Bruun, Theodor Lothe

Motiv:

Prøvestikk 9. Utvidet

Bildetittel:

Planfoto av prøvestikk 9

Kameradato:
Filnavn:
Askeladden ID:

2019:08:07 11:25:11
Bildetekst: Planfoto av prøvestikk 9 etter utvidelse. Sett mot vest
ArkReg-Søgne-16-00584.jpg
261189

Fotograf:

Bruun, Theodor Lothe

Motiv:

Prøvestikk 9

Bildetittel:

Oversikt prøvestikk 9

Kameradato:
Filnavn:
Askeladden ID:

2019:08:07 11:42:45
Bildetekst: Prøvestikk 9, sett mot sør. Ser den store steinen som ligger delvis i og på
strukturen
IMG_20190807_114244.jpg
261189

Fotograf:

Bruun, Theodor Lothe

Motiv:

Prøvestikk 9

Bildetittel:

Prøvestikk 9. Profil Nord

Kameradato:
Filnavn:
Askeladden ID:

2019:08:07 11:25:17
Bildetekst: Profilbilde av prøvestikk 9 sett mot nord. Ildsted eller kokegrop kan sees i
bunn.
IMG_20190807_112517.jpg
261189

Fotograf:

Bruun, Theodor Lothe

Motiv:

Prøvestikk 9-2

Bildetittel:

Prøvestikk 9-2

Kameradato:
Filnavn:
Askeladden ID:

2019:08:07 10:22:49
Bildetekst: Prøvestikk 9, under utvidelsen. Del 1 og 2. Set mot nordvest
IMG_20190807_102248.jpg
261189

Fotograf:

Bruun, Theodor Lothe

Motiv:

Prøvestikk 9-1 og 2

Bildetittel:

Prøvestikk 9-1 og 2

Kameradato:
Filnavn:
Askeladden ID:

2019:08:07 10:10:43
Bildetekst: Prøvestikk 9 del 1 og 2. Før sammenslåing. sett mot nordvest
IMG_20190807_101052_01.jpg
261189

Fotograf:

Bruun, Theodor Lothe

Motiv:

Prøvestikk 9

Bildetittel:

Prøvestikk 9

Kameradato:
Filnavn:
Askeladden ID:

2019:08:07 09:55:30
Bildetekst: Prøvestikk 9 før utvidelsen. Sett mot nordvest.
Man kan se skille på strukturen i bunn. Gravd noe ned i den
IMG_20190807_095530.jpg
261189

Fotograf:

Bruun, Theodor Lothe

Motiv:

Sørøstre skar.

Bildetittel:

Sør Østre skar

Kameradato:
Filnavn:
Askeladden ID:

2019:08:06 19:03:55
Bildetekst: Oversikt over sørøstre skar. Platået hvor de fleste prøvestikkene ble tatt
IMG_20190806_190356_01.jpg

Fotograf:

Bruun, Theodor Lothe

Motiv:

Sør-Østre skar

Bildetittel:

Sør-Østre skar

Kameradato:
Filnavn:
Askeladden ID:

2019:08:06 19:02:19
Bildetekst: Sør-Østre skar. Oversiktsbilde. Sett mot syd
IMG_20190806_190217.jpg

Fotograf:

Bruun, Theodor Lothe

Kameradato:
Filnavn:
Askeladden ID:

Motiv:

Sør-Østre skar

Bildetittel:

Sør-Østre skar

2019:08:06 19:02:09
Bildetekst: OVersiktsbilde av Sør-Østre skar. Sett mot sør
IMG_20190806_190209.jpg

Fotograf:

Bruun, Theodor Lothe

Motiv:

Sør-Østre skar

Bildetittel:

Sør-Østre skar

Kameradato:
Filnavn:
Askeladden ID:

2019:08:06 19:01:59
Bildetekst: Sør-Østre skar. Oversiktsbilde. Sett mot sørøst
IMG_20190806_190159.jpg

Fotograf:

Bruun, Theodor Lothe

Motiv:

Sør-Østre skar

Bildetittel:

Sør-Østre skar

Kameradato:
Filnavn:
Askeladden ID:

2019:08:06 19:01:56
Bildetekst: Sør-Østre skar. Oversiktsbilde. Tatt mot sørøst
IMG_20190806_190155.jpg

Fotograf:

Bruun, Theodor Lothe

Motiv:

Sør-Østre skar

Bildetittel:

Sør-Østre skar

Kameradato:
Filnavn:
Askeladden ID:

2019:08:06 19:01:45
Bildetekst: Sør-Østre skar. Oversiktsbilde. Tatt mot hyllen hvor prøvestikk 8 ble tatt.
IMG_20190806_190144.jpg

Fotograf:

Bruun, Theodor Lothe

Motiv:

Sør-Østre skar

Bildetittel:

Sør-Østre skar

Kameradato:
Filnavn:
Askeladden ID:

2019:08:06 17:31:57
Bildetekst: Sør-Østre skar. Oversiktsbilde. Tatt mot nordvest. Ser oppover skaret mot
åkeren
IMG_20190806_173157.jpg

Fotograf:

Bruun, Theodor Lothe

Motiv:

Sør-Østre skar

Bildetittel:

Sør-Østre skar

Kameradato:
Filnavn:
Askeladden ID:

2019:08:06 17:31:52
Bildetekst: Sør-Østre skar. Oversiktsbilde. Nordveggen av skaret
IMG_20190806_173152.jpg

Fotograf:

Bruun, Theodor Lothe

Motiv:

Utseilingen fra sør-østre skar

Bildetittel:

Utseilingen fra sør-østre skar

Kameradato:
Filnavn:
Askeladden ID:

2019:08:06 17:31:46
Bildetekst: OVersiktsbilde av området som ved høyere vannstand vil utgjøre utseilingen
fra sør østre skar og åkeren. Steinknausene utgjør rundt plenen skaper en
IMG_20190806_173146.jpg
naturlig skjermet havn.

Fotograf:

Bruun, Theodor Lothe

Motiv:

Sør-Østre skar

Bildetittel:

Sør-Østre skar

Kameradato:
Filnavn:
Askeladden ID:

2019:08:06 17:31:12
Bildetekst: Sør-Østre skar. OVersiktsbilde. Utsikt mot utgangen av skaret i sør-øst
IMG_20190806_173111.jpg

Fotograf:

Bruun, Theodor Lothe

Motiv:

Prøvestikk 1

Bildetittel:

Prøvestikk 1, Plan

Kameradato:
Filnavn:
Askeladden ID:

2019:08:05 12:39:14
Prøvestikk 1, plan.jpg
261188

Bildetekst: Planfoto av prøvestikk 1. Posetivt

Fotograf:

Bruun, Theodor Lothe

Motiv:

Prøvestikk 1

Bildetittel:

Prøvestikk 1. Profil

Kameradato:
Filnavn:
Askeladden ID:

2019:08:05 12:39:03
Prøvestikk 1.jpg
261188

Bildetekst: Profilbilde av prøvestikk 1. Sett mot sørøst

Fotograf:

Bruun, Theodor Lothe

Motiv:

Pilspiss

Bildetittel:

Pilspiss

Kameradato:
Filnavn:
Askeladden ID:

2019:08:05 11:19:21
Bildetekst: Pilspissen rett etter den ble funnet
IMG_20190805_111921.jpg
261188

Fotograf:

Bruun, Theodor Lothe

Motiv:

Funn

Bildetittel:

Funn

Kameradato:
Filnavn:
Askeladden ID:

2019:08:05 09:59:48
Bildetekst: Bilde av funn i felt
IMG_20190805_095948.jpg
261188

Fotograf:

Bruun, Theodor Lothe

Motiv:

Funn

Bildetittel:

Funn

Kameradato:
Filnavn:
Askeladden ID:

2019:08:05 09:59:42
Bildetekst: Bilde av funn i felt
IMG_20190805_095942.jpg
261188

Fotograf:

Bruun, Theodor Lothe

Motiv:

Lokalitet 1.

Bildetittel:

Lokalitet 1

Kameradato:
Filnavn:
Askeladden ID:

2019:08:05 09:38:03
Bildetekst: Bilde av helleren på lokalitet 1
IMG_20190805_093803.jpg
261188

Fotograf:

Bruun, Theodor Lothe

Motiv:

Heller

Bildetittel:

Heller

Kameradato:
Filnavn:
Askeladden ID:

2019:08:05 09:33:11
Bildetekst: Bilde av helleren på Lok 1. Sett mot øst.
IMG_20190805_093311.jpg
261188

Fotograf:

Bruun, Theodor Lothe

Motiv:

Heller

Bildetittel:

Heller

Kameradato:
Filnavn:
Askeladden ID:

2019:08:05 09:25:07
Bildetekst: Bilde av Helleren på Lok 1. Sett mot vest
IMG_20190805_092506.jpg
261188

Fotograf:

Bruun, Theodor Lothe

Motiv:

Lok1

Bildetittel:

Lok1

Kameradato:
Filnavn:
Askeladden ID:

2019:08:05 08:44:53
Bildetekst: Bilde av østre skar. Lokalitet 1.
IMG_20190805_084453.jpg
261188

Fotograf:

Bruun, Theodor Lothe

Motiv:

Søndre skar

Bildetittel:

Søndre skar

Kameradato:
Filnavn:
Askeladden ID:

2019:08:05 08:32:58
Bildetekst: Bilde tatt mot åkeren fra søndre skar
IMG_20190805_083258.jpg

Fotograf:

Bruun, Theodor Lothe

Kameradato:
Filnavn:
Askeladden ID:

Motiv:

Bergknaus

Bildetittel:

Bergknaus

2019:08:02 14:24:45
Bildetekst: Oversikt over en bergknaus tatt ved drivhusene ved åkeren.
Bergflate ved drivhus.jpg

Adm.enhet: Forvaltningsseksjonen i region Sør
Saksbehandler: Leif Erik Egaas
Telefon: 90125117
Vår referanse: 19/7762
Deres referanse: 2014/3233 - 14757/2019

Søgne Kommune
Att: Mari Sørskår larsen
Postboks 1051
4682 SØGNE

Dato: 03.06.2019

Svar - Søgne kommune Vest-Agder - Offentlig ettersyn og høring av
detaljregulering for Tangheia-Osebakken - Plan ID 201516
Vi viser til sak mottatt her vedrørende ovennevnte.
Fiskeridirektoratets ansvar og medvirkning i kommunal planlegging
Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og
havbruksforvaltning i Norge. Vårt hovedmål er å sikre eksistens og
utviklingsmuligheter for marine næringer - herunder ivaretakelse av marint
biologisk mangfold - ved å tilstrebe en balansert og bærekraftig utnyttelse av
kystsonen.
Fiskeridirektoratets regioner skal ivareta fiskeri- og akvakulturinteresser bl.a.
gjennom deltagelse i regionalt og lokalt planarbeid. Reguleringsmyndighetene er
ifølge plan- og bygningsloven forpliktet til å legge til rette for planmedvirkning, jf.
f.eks. pbl §§ 1-4 annet ledd og 5-1 første ledd.
Det er selvsagt ikke alltid at kommunale planer berører de interesser
Fiskeridirektoratet er satt til å ivareta på en slik måte at det er nødvendig å reagere
med merknader, råd eller innsigelser. Fiskeridirektoratet skal likevel få oversendt
plansaker som berører kommunens kyst- og sjøområder eller fiskeri- og
havbruksinteresser for eventuell uttalelse, og slik at vi kan sjekke ut saken.
Forelegging av plansaker for berørte myndigheter er viktig for å sikre at nasjonale og
viktige regionale interesser blir ivaretatt.
Fiskridirektoratet region Sør har ingen merknader til datljreguleringen for TangheiaOsebakken i Søgne kommune.

Postadresse: Postboks 185, 5804 Bergen | Telefon: 55 23 80 00
Organisasjonsnr: 971 203 420 | E-postadresse: postmottak@ﬁskeridir.no | Internett: www.ﬁskeridir.no

Med hilsen

Erik Ludvigsen
seksjonssjef
Leif Erik Egaas
førsteinspektør

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift.
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Søgne kommune

Vår dato:

Vår ref.:

25.06.2019

2016/3263

Deres dato:

Deres ref.:

23.05.2019

2019/14757

Saksbehandler, innvalgstelefon

Ole-Johan Eik, 38 17 62 07

Postboks 1051
4682 SØGNE

Høringsuttalelse til detaljregulering for Tangheia - Osebakken, planid
201516 i Søgne kommune
Vi viser til kommunens skriv av 23.05.2019.
Tangheia og Osebakken utgjør deler av områderegulering for Kjellandsheia syd, vedtatt 17.12.2015.
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for 20 – 30 nye boligtomter, småhusbebyggelse samt
videreføre eksisterende landbruksareal.
Vurdering
Fylkesmannen har den 02.02.2016 kommet med innspill til oppstart av planarbeidet for Tangheia. I
ettertid har planområdet blitt utvidet med tilstøtende Osebakken. Vi har ikke mottatt varsel om at
planarbeidet for Tangheia er blitt utvidet med Osebakken. Vi har derfor ikke hatt anledning tidligere
til å komme med innspill til denne delen av planarbeidet.
Fylkesmannen har ved oppstart av planarbeidet for Tangheia forutsatt at planarbeidet i
utgangspunktet skjer i tråd med overordnede planer, og at konsekvensene av ev. avvik ble utredet.
Innenfor Osebakken er det i bakkant av område regulert til friområde langs sjøen i
områdereguleringen, nå regulert inn tre boligtomter i nordøst (nr. 12, 14 og 16). I sørøst er det
regulert inn fire boligtomter (nr. 2, 4, 6 og 8). Alle nevnte tomter er i strid med områdereguleringen
eller kommuneplanen, som viser landbruksformål. Avvikene er ikke konsekvensvurdert. I tillegg
ligger tomtene innenfor byggeforbudssonen langs sjø etter pbl. § 1-8. Det er også avvik ved at
regulert offentlig turvei (o_TV304 i områdereguleringen) nå er omregulert til offentlig kjørevei fram
til regulert friområde. Den siste vei-delen ligger i 100-metersbeltet langs sjøen.

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

Postadresse:
Postboks 788 Stoa,
4809 Arendal

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

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

Side: 2/2

I henhold til statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjø, skal
bygging og landskapsinngrep unngås på arealer som har betydning for natur- og kulturmiljø,
friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Eventuelle tiltak bør avklares i plan. Slik avklaring
har i utgangspunktet skjedd gjennom områdereguleringen for Kjellandsheia syd.
Etablering av boligtomtene nr. 2, 4, 6 og 8 samt kjørevei i 100-metersbeltet langs sjøen, vil svekke
natur- og friluftslivsinteressene knyttet til det regulerte friområdet ved sjøen. Ut fra den betydelige
utbygging som det ellers planlegges for i denne delen av kommunen, er det avgjørende at de få
regulerte friområdene ved sjøen blir ivaretatt som sådanne. Vi etterlyser i denne sammenheng også
et rekkefølgekrav med hensyn til opparbeiding av tilstøtende friområde ved sjøen.
Tomtene nr. 2, 4, 6 og 8 samt tilstøtende atkomstvei ligger videre tilknyttet dyrket mark. Etablering
av boliger her vil svekke landbruksinteressene i området, og er slik sett ikke i tråd med de nasjonale
føringene med hensyn til jordvern, jf. bl.a. den nasjonale jordvernstrategien, «Innst. 56 S 2015-2016»,
brev fra Landbruks- og matdepartementet av 08.03.2016, og nasjonale forventninger til regional og
kommunal planlegging 2019–2023 av 14.5.2019. Tomt 8 ligger dessuten svært nært areal som er
regulert til friområde i områdereguleringen, og kun ca. 40 m fra sjøkanten.
Konklusjon
På bakgrunn av ovennevnte, fremmer Fylkesmannen innsigelse til boligtomtene nr. 2, 4, 6 og 8,
med tilhørende veiatkomst.
Det gis faglig råd om at boligtomtene nr. 12, 14 og 16 samt regulert kjørevei o_SKV12 reguleres
i samsvar med vedtatt områderegulering.
Det gis faglig råd om at det i forbindelse med aktuelle plan, gis en rekkefølgebestemmelse som
sikrer at friområde mot øst i områdereguleringen blir opparbeidet og sikret atkomst og parkering,
før nye boliger kan oppføres/tas i bruk.

Med hilsen
Knut Berg
ass. fylkesmann

Pia Karine Hem Molaug
faggruppeleder plan
Miljøvernavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Vest-Agder fylkeskommune

Postboks 517 Lund 4605

KRISTIANSAND S

Geir og Ruth Jørgensen
Tangen 104
4608 Kristiansand
Søgne Kommune
Pb 1051
4682 Søgne

Kristiansand, 13/6-2019

Høringsuttalelse til Planforslag for Tangheia-Osebakken, plan ID201516
Planforslag for Tangheia-Osebakken er etter vedtak 20/3-2019 sendt ut på høring/offentlig ettersyn. I
den forbindelse ønsker vi å komme med følgende uttalelse:
Hytteeiendom i Brønnviga 31 (31/87) bes tatt med i Tangheia-Osebakken planen. Deler av denne
eiendommen er i dag regulert i Brønnviga-planen og deler er uregulert. Det er i dagens situasjon i
tillegg ikke samsvar mellom eiendomsgrenser, plangrenser og formålsgrenser. Flere av disse
grensene bærer preg av en noe vilkårlig plassering, og i forbindelse med søknad til Søgne kommune
(2010/3537) om ettergodkjenning av tiltak utført av tidligere eiere, kommenterte Fylkesmannen i
brev av 12/1-2011 (2011/85) dette på følgende måte:

Søgne kommune valgte å gi dispensasjon for nevnte tidligere utførte tiltak uten å kreve
omregulering. Som eier av 31/87 har vi imidlertid forholdt oss til Fylkesmannens ønske og benytter
nå første anledning til å få ryddet opp i forholdene ved at eiendommen inkluderes i plan for
Tangheia-Osebakken.
Da vi ble forelagt utkast til planavgrensning for Tangheia-Osebakken, påpekte vi ovenfor
forslagsstiller at det var ulogiske planavgrensninger i forhold til realitet når det gjelder kaikant, og
sjøfront. Dette ble tatt opp med forslagsstiller i innspillsrunden. Forslagsstiller korrigerte da
plangrensene i forhold til våre innspill. For å rydde opp i dette fant forslagsstiller det nødvendig å
inkludere hele 31/87 i planen. Det henvises til planbeskrivelsens punkt 7.11.
På bakgrunn av dette bes det om at Brønnviga 31 tas inn i planen slik forslagsstiller har foreslått.

Med vennlig hilsen
Geir og Ruth Jørgensen
Eier av Brønnviga 31 (31/87)
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Søgne, 05.07.2019

nm H.Wk
Vedr. detaljregulering

for Tangheia/Osebakken

- Plan ID

01516

Det vises til høringsbrev av 23.05.2019.
Som eiere av hhv 30/180 og 30/175, ønsker vi med dette å protestere på deler av den aktuelle
detaljreguleringen.

Vi er kjent med at detaljreguleringen

Kommunedelplanen

som nå presenteres

i hovedsak

er i tråd med overordnet

plan.

er imidlertid grovmasket, og synes for dette området å være særlig grovmasket..

En regulering skal sikre detaljerte plasseringer av tomter, veier, formål, m.m. og i denne forbindelse er
det som kjent en rekke interesser og verdier som skal vurderes og hensyntas. Vår oppfatning er at det
viste forslaget ikke er tilfredsstillende, og at plassering av tomt 2, 4 og 6 er uheldig på flere måter.
Det er allerede planlagt store områder for boligbygging, derfor er det vanskelig å se at det er
nødvendig i tillegg å regulere inn boligtomter i hytteområder, i stedet for å bygge boligene mer samlet.
Boligbygging i hytteområdet fører til mindre grøntareal, og redusert rekreasjonverdi, ltillegg vil
sannsynligvis tomtene ta grunn fra område regulert til jordbruk.
Som eiere av 30/180 og 30/175, vil vi bestemt hevde at de nevnte tomtene kommer unaturlig nærme
våre hyttetomter. Vi påpeker at vi og andre hytteeiere i området har hatt vesentlige kostnader med
planprosesser,

byggesaker

samt oppføring

av hytter,

og at vi har hatt forventninger

til videre

forutsigbarhet. Selv om det er et overordnet ønske om å utvikle deler av det større området til
boligområde, så mener vi at dette må gjøres med større respekt for de eksisterende hytteområdene,
og på en måte som sikrer kvalitetene disse er ment å ha.
Det ikke er urimelig å forutsette at etablering av boliger så tett på hytteområde/våre hyttetomter i stor
grad vil påvirke

disses

preg og verdi.

Den grønne

buffersonen

som er foreslått

mellom

tomt 2/4/6 og

våre tomter er svært liten, og fremstår nærmest symbolsk.
Vi konkluderer med at alle ville vært tjent med at det ble et tydeligere skille mellom hytteområdet og
nytt boligområde.

Vi vil i utgangspunktet

ønske at boligtomtene

i ny plan i større

grad samles

mot

nord, da disse i planforslaget er spredt på en måte som vil føre til uklare grenser og en utvanning av
de ulike formålene. Tomtene er bare ca. 60 meter fra strandlinjen, og at utvikling av slike områder,
delvis

i eksponert

terreng,

i stor grad vil kunne

påvirke

interessene

som skal ivaretas

i strandsonen.

Den sydlige delen av ny plan oppleves for å legge press på hytteområdet, på natur-lmiljøkvaliteter
samt visuelle kvaliteter sett fra skjærgården.
Å etablere boliger her vil også medføre ytterligere påvirkning i form av veier/tekniske anlegg samt økt
trafikk og belastning.
Vi krever

som et minimum

at nye tomter

(2/4/6)

trekkes

lengre

unna våre eiendommer,

legges inn en langt større grønn buffer mellom nye tomter og våre tomter.

Med vennlig hilsen.
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Sørøst

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Deres ref.:
2014/323314757/2019

Vår ref.:
2016/209-4

Arkiv nr.:

Saksbehandler:
Tanya Boye Worsley

Dato:
03.06.2019

Høringsuttalelse - detaljregulering for Tangheia-Osebakken - Plan ID 201516 Søgne kommune - Vest-Agder fylke
Vi viser til brev av 23. mai 2019 vedrørende offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for
Tangheia – Osebakken i Søgne kommune.
Formålet med planen er å lege til rette for 20-30 nye boligtomter, småhusbebyggelse og
videreføre eksisterende landbruksareal.
Det er foreslått å regulere et området til småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende
strandsone – BBS. Innenfor området tillates bryggeanlegg, båtlagring og
fortøyningsinnretninger. Kystverket Sørøst minner om at alle tiltak som kan påvirke
sikkerheten eller fremkommeligheten i kommunens sjøområde krever tillatelse av
kommunal havnemyndighet, jf. havne- og farvannsloven § 27 første ledd. Dette gjelder
også når tiltakene inngår i en vedtatt reguleringsplan.

Med hilsen

Tanya Boye Worsley
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent
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Fiskeridirektoratet
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Tittel: 16/00103-3 - 2016022 Offentlig høring av plan Vest-Agder Søgne Tangheia

Hei,
Viser til oversendt plan for Tangheia‐Osebakken PlanID 201516 i Søgne kommune.
Norsk maritimt museum har ingen merknader til planforslaget.
Vennlig hilsen
Norsk maritimt museum
Morten Reitan
Arkeolog
Telefon +47 952 17 065
www.marmuseum.no
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Vedr. 16-130435-4 - Offentlig ettersyn og høring av detaljregulering
Plan ID 201516 - Søgne kommune

for Tangheia-Osebakken

-

1
Stig Trydal og Helge Nygård
trydal@brokkealpint.no - helgeoftenes@gmail.com

Søgne kommune
Planutvalget, Pb 1051, 4682 Søgne
Søgne den 29. august 2019

Høringsuttale, planforslag for Tangheia-Osebakken, planID 201516
1

Innledning

Planforslag til Tangheia – Osebakken er etter vedtak i planutvalget den 20. mars 2019 sendt ut
på høring/offentlig ettersyn. Planforslaget er på flere punkter endret vesentlig i forhold til
forslagsstillers utkast og i den forbindelse ønsker vi underskrevne å komme med en uttalelse.
2

Bakgrunn og oppstart, planinitiativ

Det hele startet med en avtale mellom Helge Nygård og Advokat Tobiassen. Avtalen gikk ut på
bygging av 2 hytter på det som i dag er tomt 27 og 29.
Tobiassen holdt på med dette noen år, før han fikk avslag på å bygge fritidsboliger, men at det
var mulig å bygge boliger, da det allerede var boliger I området. Området ble derfor i
kommunedelplan avsatt som byggeområde for boliger.
Grunneier og flere interessenter startet arbeidet med detaljregulering. Det oppstod då en tvist
mellom grunneier Helge Nygård og Tobiassen, grunnet det forholdet at arealene i ny KDP
hadde skiftet formål, til bolig, noe Tobiassen ikke ønsket. Han mente derimot at han fremdeles
hadde hevd på del av området og gikk til sak mot grunneier. Grunneier måtte betale Tobiassen
over 1 mill. kroner for å komme ut av tvisten om arealene som i vårt planforslag utgjør tomtene
27 og 29.
3

Planforslaget

Allerede i januar 2016 ble det varslet oppstart av detaljregulering for Tangheia, på bakgrunn
av oppstartsmøte i november 2015. Følgende areal ble tatt opp til regulering:

2
Deler av naboeiendommen til Trygve Åmodt ble også inkludert i den østre delen av planområdet.
Under prosessen ønsket Trygve Åmodt å utvide sin del av planområdet ved å inkludere hele
den østlige delen av bruket, som i mellomtiden var avsatt til boligformål i ny KDP. Det ble meldt
opp start, tilleggsmelding, som innbefattet også dette arealet. Etter initiativ fra kommunens
planavdeling ble det senere besluttet å smelte sammen disse planen til EN plan, TangheiaOsebakken.
Gjennom hele planprosessen har det vært en løpende og god kontakt med planadministrasjonen i kommunen. Et gjennomarbeidet forslag til detaljplan ble levert inn 1. februar 2017.
Administrasjonen gjennomgikk planforslaget og responderte tilbake med konstruktive
korrigeringer i brev av 8. mars 2017.
Vi som forslagsstillere brukte så en god del tid og krefter på å korrigere planforslaget i henhold
til kommentarene. Vi fulgte alle anbefalinger som var gitt og innleverte nytt revidert forslag
18. januar 2019. I dette forslaget var flere tomter tatt ut, (redusert fra 13 tomter ned til 8 på
H. Nygård sin eiendom), veiløsninger ble omarbeidet, situasjoner visualisert.
Administrasjonen gjennomgikk det reviderte utkastet og meldte tilbake 14. februar 2019.
Bemerkningene var av redaksjonell karakter, knytta til rekkefølgekrav og følgende:

Det skal her bemerkes at vi i denne lange og grundige prosessen fram til et endelig planforslag har hatt et meget godt og forbilledlig samarbeid med en konstruktiv administrasjon. Det
betenkeligheter som er avstedkommet fra avdelingen har vi etterkommet med visualiseringer, mindre utredninger og befaringer i felt.

4

Saksbehandling i administrasjonen

Planavdelingen forberedte plansaken til politisk behandling og vi registrerte med tilfredshet at
det gode samspillet vi hadde hatt i prosessen viste seg tydelig i innstillingen til vedtak om
utlegging til offentlig ettersyn/høring slik planforslaget nå ble presentert. Vi hadde med
bakgrunn i denne positive innstillingen et berettiget håp om at kommunes fagpolitikere delte
dette synet.

3
5

Vesentlige endringer i planutvalgets vedtak

Med stor undring registrerte vi at planutvalget på mange punkt hadde en helt annen oppfatning om sentrale planfaglige problemstillinger enn det administrasjonen hadde konkludert
med og innstilt på.
Vi registrerer at tomtene 27 og 29 er vedtatt fjernet før den sendes ut på høring. I den sammenhengen må det nevnes at mange av tomtene på Helge Nygårds eiendom allerede er tatt ut av
planen, etter anbefaling fra administrasjonen. Vi oppfatter også at rekkefølgekravene vil bli
svært krevende når så vidt mange enheter tas ut av planen. Høye kostnader knyttet til
veistandard-krav og VA-anlegg vil gjøre gjennomføringa av prosjektet meget kostbart. Det er
et spørsmål om det i det hele tatt er økonomisk gjennomførbart, slik vi ser det i dag.
Konsekvensene av de samlede belastninger gjør at vi på nåværende tidspunkt oppfatter at det
ikke er mulig å gjennomføre planen slik den ble vedtatt utlagt på høring. Fra å starte en
reguleringsplan på Tangeheia delen som alle var positiv, har man endt opp med kun 6 tomter
på det området som var starten til Tangeheia/Osebakken-planen.
Det har også vært sterke positive føringer fra første dag om boligområdet, noe som også gjorde
at vi startet denne prosessen. Administrasjonen har vi hatt konstruktiv positiv dialog med hele
veien, samt positiv innstilling ved fremlegging av sak til politisk behandling. Vår oppfattelse er
at kan man ikke bygge på disse tomtene, da må vel dette skape presedens for veldig mange
andre boligsaker eller evt. fritidsbolig-utbygninger.
Planforslaget har et begrenset volum og potensiale for utbygging, for såvidt gjelder antall
boliger. Det påhviler tunge infrastrukturtiltak i rekkefølgekravene som gjør at med så få tomter
blir disse kravene vanskelige å oppnå, når det skal fordeles på så få nye tomter. Med andre ord
blir kostnadene pr. enhet så høye, og dermed utropsprisen likedan, at tomtene ikke blir
salgbare. Prosjektet må legges dødt, og med det så vil ikke intensjonen i kommunens
overordna plan, Kommunedelplanen, bli oppfylt. Det synes vi at ikke Søgne kommune er tjent
med.
Vi vil henlede oppmerksomheten på at avstanden fra sjøkanten til tomtene som blir krevd
fjernet er ca. 90 m, med stripebebyggelse foran langs sjøkanten hele veien.
6

Momenter som anføres av planutvalget

Under behandlingen av planforslaget i planutvalget ble det hevdet at bygningene på tomtene
27 og 29 ville kunne komme i silhuett.
Til denne påstand vil vi anføre at denne problemstillingen er visualisert på stedet ved utsetting
av salinger på aktuelle bygningsplasseringer. Under befaringen med planadministrasjonen ble
det ut ifra oppsatte markeringer konstatert at faren for silhuettvirkning fra sjøsiden var
minimal. Og det bemerkes at bygningene ikke på noen måte vil kunne være det dominerende
landskapsbildet fra sjøsiden all den tid mesteparten av bygningen i foran ligger helt i sjøkanten,
og dermed er mest eksponert. Tomtene ligger på grensen til å gå klar av 100-m beltet og
uttrykket vil med det være mere dempet enn den bygningsmassen som ligger foran.
Og man kan spørre seg om hvorfor det blir hevdet at silhuett fra sjøsiden er langt verre enn
bygninger i silhuett slik det forekommer i Kjellandsheia sett fra Oftenesveien (se bilde på side
7).

4
Den viste bebyggelsen er et eksempel på en mulig løsning der det er vektlagt en lav
byggehøyde ved bruk av flatt tak. Fasadene er ikke ferdig utviklet og disse kan i en
byggesaksprosess tilpasses tomt og omgivelser langt bedre enn det som er vist i eksempelet i
plandokumentene.

7

Likebehandling, eksempel på utbygginger i området

Som forslagsstillere er vi opptatt av at det er forutsigbarhet og likebehandling. Vår oppfatning
er helt klar på at vi i denne saken har tilnærmet oss aktivering av sjønære boområdet på en
respektfull måte. De arealene som er transformert fra et sjønært naturlandskap til et bygge
landskap i sjøkanten har skjedd lenge før vår planen ble presentert. God arealpolitikk er å
utnytte de arealene som er «skuslet bort» på en god måte. Der synes vi at vi har lykkes. Vi
mener at det vi presenterer gir et positivt bidrag til sjø landskapet og supplerer tidligere
utbygging på en god måte.
En båtreise i nærområdet bekrefter, etter vårt syn, at vårt forslag ikke tilfører området
negative innslag mer enn det som er gjort de siste 20 år frem til i dag. I det følgende vises en
fotokavalkade av det som er akseptert bygget:

Tangheia/Juviga, ny og gammel arkitektur i sjøkanten.

5

Åros, nybygg/ombygging/uteplass

Høllen

6

Ausviga

Bygg under oppføring, Kjellandsheia, eksponering mot Ausviga-veien

7

Ausviga, østlig del.

8
8

Avslutning

Vi har tilrettelagt for skånsom utbygging uten flatsprenging. Dette har gjort at utnyttelsen har
blitt vesentlig redusert, men også i samsvar med anbefalingene fra administrasjonen.
Vi registrerer også at der er planer som tilstøter vår plan hvor det planlegges flatsprenging og
sterk eksponering mot sjøen. Planen det refereres til er detaljregulering for Oftenesheia.
Der er der også planlagt 20 sjøboder innsprengt i fjellet, samt 26 båtplasser på en molo. Husene
her ligger helt på toppen av fjellet og kommer i tydelig silhuett. Vi ønsker å bli behandlet på
samme måte som øvrige utbyggere i området.
Vi føler nå at planen for eiendommen til Helge Nygård, med den vedtatte endringen, får en så
lav utnyttelse at den neppe lar seg realisere. Vi ønsker at tomt 27 og 29 tas inn igjen i planen
slik administrasjonen la den frem for utvalget. Da øker vi antall tomter med ca. 30%.
Denne høringsuttalen håper vi at kan medvirke til at politisk utvalg vil se på saken på nytt, og
med «nye øyne». Vi mener administrasjonen i denne saken har gjort en god vurdering av de
konsekvensene som vårt planforslag vil medføre. Fordelene med å tilføre denne delen av
Søgne flere innbyggere, og gode skattebetalere, er langt større enn de ulempene som natur,
landskap og samfunn vil påføres. Det bidraget som dette prosjektet vil utløse av avtalemidler
knyttet til rekkefølgekrav vil være et godt bidrag i et spleiselag for å få løst fellesgoder og felles
infrastruktur.
Med hilsen

……………………………………………………….
Helge Nygård

……………………………………………
og

Stig Trydal

SØGNE KOMMUNE
Postboks 1051
4682 SØGNE

Vår ref.: 16/00584-17

Deres ref.: 2014/3233

Dato: 03.07.2019

Søgne kommune - uttalelse - offentlig ettersyn og høring av detaljregulering for
Tangheia - Osebakken - Plan ID 201516
Viser til oversendelse datert 23.5.19.
Saken gjelder offentlig ettersyn og høring av detaljregulering for Tangheia-Osebakken. I
oversendelse er det opplyst at hensikten med planen er å legge til rette for 20-30 nye
boligtomter, småhusbebyggelse, og videreføre eksisterende landbruksareal.
Fylkeskommunen ser at planforslaget utfordrer overordnede planer for området, særlig når
det gjelder allmennhetens friluftsinteresser i strandsonen. Fylkeskommunen stiller seg bak
planfaglig vurdering fra Fylkesmannen i Agder og gir råd om boligtomter som er i strid med
overordnet plan utgår fra planforslaget og at rekkefølgebestemmelse for opparbeiding av
friområde med adkomst og parkering innarbeides i planforslaget.
Vi har i tillegg følgende merknader til planen:
Vannforvaltning
I nord berører planen en del av Oftenesbekken/Uffordalsbekken, som er en gytebekk for
sjøørret. I Terrateknikk undersøkelse 4 – 2017: Teknisk plan/naturfaglig vurdering av
Uffordalsbekken i forhold til tiltak tilknyttet utbygging av Kjellandsheia syd – Søgne
kommune heter det at bekken stedvis er vesentlig skadet som naturbiotop, men at de siste
190 meterne mot utløp (bekkeavsnittet øst for Oftenesveien) er et unntak med stedvis
velutviklet kantskog av løvtrær og varierte biotoper. Denne delen av bekken utgjør en
viktig strekning for anadrom fisk før utvandring til sjø og på grunn av størrelse, dyp og
skyggelegging også av verdi for oppvandrende fisk/gytefisk. Sjøørret er en art med stor
brukerinteresse i regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder og det er lagt vekt
på tiltak som forbedrer gyte-, leve- og oppvekstområdene for arten. I reguleringsplanen er
arealet helt ned til bekken regulert til annen veggrunn med bestemmelser som åpner for
diverse inngrep som skjæringer, murer mm. Dette vil klart ha negative konsekvenser for
bekkens kvaliteter, da intakt kantsone er av stor betydning. Arealformål og bestemmelser
for arealet langs bekken må derfor sikre ivaretakelse av kantvegetasjonen. Bekken er i
vann-nett del av Torvefjorden bekkefelt (ID: 022-783-R) med moderat økologisk tilstand
basert på data fra naboforekomster. Kjemisk tilstand er ukjent. Presisjonen for
klassifiseringene er lav. Vannforekomsten er gitt utsatt frist til 2022-2027 for å oppnå
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økologisk miljømål grunnet naturforhold. Planarbeidet må ikke legge til rette for tiltak som
forverrer situasjonen eller forhindrer at miljømålet nås.
Kulturminner
Følgende tekst ble sendt til Søgne kommune på epost, 29. mai 2019:
Vi viser til deres brev datert 23. mai 2019, om å legge ut detaljregulering for TangheiaOsebakken på offentlig ettersyn med høringsfrist 11. juli 2019. Vi har omtalt oss tidligere
angående denne saken i våre uttalelser av 26. februar 2016, og av 15. september 2016,
hvor vi blant annet skrev følgende: "Fylkeskonservatoren gjennomførte arkeologisk
undersøkelse i Kjellandsheia Syd i høst 2013, som grenser denne planen. Det ble funnet
blant annet en heller ID 173461. Resten av område er ikke undersøkt i forhold til
kulturminneloven § 9. Fylkeskonservatoren skal derfor foreta en befaring for å avklare
forholdet til evt. kulturminner i planområdet. Vi ber om at det tas kontakt med arkeolog
Ghattas Sayej, gjs@vaf.no eller tlf. 46055907, for å avtale felles befaring og drøfte
praktiske forhold knyttet til evt. kulturminneregistreringer. Herunder omfang,
gjennomføringstidspunktet, varsling overfor grunneieren mm. Dersom det viser seg at det
er behov for ytterligere arkeologiske registreringer, jfr. Lov om kulturminne § 9, vil
tiltakshaver ble varslet skriftlig og få oversendt budsjett for registreringsarbeidet". Vi kan
ikke se at slik befaring/registrering ble foretatt og stiller derfor et krav til å gjennomføre
befaringen og evt. registreringen så fort som mulig. Vi gjør kommunen oppmerksom på at
denne planen kan ikke vedtas for forhold til kulturminneloven er avklart og dere har fått en
skriftlig tilbakemelding fra oss. Vi ber kommunen om å ta kontakt med undertegnende for å
avtale tidspunkt til å gjennomføre befaringen. Samtidig, ber vi om å utsette fristen tre
måneder (dvs. til 11. oktober 2019), for å gi oss muligheten til å avklare forholdet til
kulturminne innenfor planområde, jf. kulturminneloven § 9.
Kommunen har akseptert utsatt frist i epost 12.6.19, og det er direkte dialog mellom
kommune og konservator når det gjelder forhold til arkeologisk registering mv.
Med vennlig hilsen
Seksjon for plan og miljø
Diderik Cappelen
Fungerende seksjonsleder
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Fra: Sayej, Ghattas[Ghattas.Sayej@vaf.no]
Sendt: 16.09.2019 12:49:32
Til: Postmottak Søgne
Kopi: Hallvard Homme (hallvard@plankontoret.no) (hallvard@plankontoret.no); 'ttrygv@broadpark.no'
Tittel: Tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner - Reguleringsplan for Tangheia - Osebakken, Oftenes, gnr/bnr
31/1 mfl. Søgne kommune (saknr 16/00584)

Vi viser til ovennevnte sak og til vår dispensasjonssøknad sendt til Riksantikvaren og Kulturhistorisk
Museum den 19. august 2019.
I dag mottok vi en uttalelse fra Riksantikvaren. I uttalelse står det:
"Opprinnelig ble frist for uttalelse i saken satt til 11. oktober 2019, 12. september 2019 ble imidlertid
Riksantikvaren og kulturhistorisk museum informert om at tiltakshaver ønsket at saken skulle
kommunestyre behandles allerede den 18. september 2019. Denne svært korte tidsfristen innebar
at Kulturhistorisk museum ikke hadde mulighet til å utarbeide prosjektplan og budsjett for utgraving
av kulturminne".
Det står derfor ingen sum på hvor mye slik utgravningen vil koste. Vi sender budsjett og prosjektplan så
fort som mulig.

I mellomtiden, ber vi kommunen om å inkludere følgende tekst inn i reguleringsplanens
fellesbestemmelser:
"Før iverksettingen av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgravning av de
berørte automatisk fredet kulturminner 173468, 261188, 261189, som er markert som
bestemmelsesområde #1, #2, #3 i plankartet.
Det skal tas kontakt med Vest-Agder fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at
omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes."

Granskingen bekostes av tiltakshaver, jf. kulturminneloven § 10.

Med vennlig hilsen,

Dr. Ghattas Jeries Sayej
Arkeolog/konservator
Fylkeskonservatoren i Vest-Agder
Postboks 517, Lundsiden
St. Hansgate 1, 4606 Kristiansand
Tlf.: 47055907 | E-post: gjs@vaf.no

https://vaf.academia.edu/GhattasJeriesSayej

All kommunikasjon med oss kan bli arkivert.

For mer info: www.vaf.no | www.facebook.com/vaf.no | @VestAgderfylke

1 Fiskeridirektoratet

Ingen merknad

2 Fylkesmannen (Ole-Johan Eik)

Innsigelse til 4 tomter i øst.
Fylkesmannen har, etter konferering, uttalt at
han ikke vil oppheve innsigelsen etter forslag om
endring av byggegrense og bortfall av en eller to
tomter.
Saken berører klager og Helge Nygård.

Kommunen har fra tidligere, også politisk, gått
for dette, og bør stå på dette videre og kreve
formell Mekling.

4 Hanne Slettebø

Klager på tomtene 2,4,6 som må lenger unna
hennes eiendom. Hun selv er i sjøkanten, men
hun påpeker at de foreslåtte er 60 m fra
strandlinjen.

Kommunen/planutvalget har fra tidligere, også
politisk, gått for dette, og bør stå på dette videre
og kreve formell Mekling.
Ingen kommentar utover det at dette må kunne
aksepteres av naboene.

5 Statens Vegvesen

Rekkefølgekrav vil bli endret til det bedre for
forslagsstiller med ny E38-plan.

6 Kystverket

Har ingen kommentar, annet enn minner om
tiltaka innenfor formålet BBS.

Ingen merknad.

7 Ingeniørvesenet i Kommunen

Påpeker forhold som forslagsstiller ble drøftet og
omforent i særmøte med planavdelingen før
planen ble oversendt.

Påpekte faglige kommentarer knyttet til
vendehammer, veibredder og «annet veiareal»
vil bli korrigert. Saksbehandler vil redigere
planbeskrivelsen og bestemmelsene.

3 Geir og Ruth Jørgensen

Det privatrettslige kan vel løses gjennom endring
av Brønnvigaplanen ?

De kravene som ellers stilles bør kunne hensettes
til behandlingen i kommunestyret, det er lite

hensiktsmessig å utføre full teknisk prosjektering
FØR man har oversikt over hva som endelig
tillates. Dette er inntatt i rekkefølgekrava, og all
teknisk planlegging før utbygging skal godkjennes
av Teknisk avdeling, før byggetillatelse gis.
8 Norsk Maritimt Museum

Ingen merknad.

------

9 VA-fylkeskommune

Stiller seg bak Fylkesmannens innsigelse på
tomter.
Gytebekk må hensyntas.
Fornminner blir påpekt.

Det avsettes kantsone i revidert plan.
Dette er i etterkant avklart og Riksantikvar har
frigitt i henhold til planforslag og utgraving
bekostet av tiltakshaver skal finne sted FØR
utbygging.

Søgne den 10.10.2019

HHomme/Stig Trydal

