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Rådmannens forslag til vedtak:
Plankart, bestemmelser og planbeskrivelse for kommuneplanens arealdel for Søgne kommune
justeres i tråd med følgende endringer:
1. Avgrensningen av framtidig boligområde på Hamreheia justeres i tråd med
avgrensningen vist i saksframlegget.
2. Byggeområdet for næring på Bringeheia/Toftelandslier tas ut av planen og avsettes til
LNF-formål i påvente av ny vurdering av arealene ved utarbeidelse av
kommuneplanens arealdel for Kristiansand.
3. Bestemmelsesområde #1 og #2 (område unntatt rettsvirkning) tas ut av planen.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.10.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Plankart, bestemmelser og planbeskrivelse for kommuneplanens arealdel for Søgne kommune
justeres i tråd med følgende endringer:
4. Avgrensningen av framtidig boligområde på Hamreheia justeres i tråd med
avgrensningen vist i saksframlegget.
5. Byggeområdet for næring på Bringeheia/Toftelandslier tas ut av planen og avsettes til
LNF-formål i påvente av ny vurdering av arealene ved utarbeidelse av
kommuneplanens arealdel for Kristiansand.
6. Bestemmelsesområde #1 og #2 (område unntatt rettsvirkning) tas ut av planen.
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Plankart, bestemmelser og planbeskrivelse for kommuneplanens arealdel for Søgne
kommune justeres i tråd med følgende endringer:
1. Avgrensningen av framtidig boligområde på Hamreheia justeres i tråd med
avgrensningen vist i saksframlegget.
2. Byggeområdet for næring på Bringeheia/Toftelandslier tas ut av planen og
avsettes til LNF-formål i påvente av ny vurdering av arealene ved utarbeidelse av
kommuneplanens arealdel for Kristiansand.
3. Bestemmelsesområde #1 og #2 (område unntatt rettsvirkning) tas ut av planen.

Bakgrunn for saken
Kommunestyret i Søgne vedtok kommuneplanens arealdel den 28.02.2019. Planen ble vedtatt
med to stående innsigelser, henholdsvis fra Fylkesmannen til byggeområde for boliger på
Hamreheia og fra Songdalen kommune til byggeområde for næring på Bringeheia /
Toftelandslier. Se vedlegg 1 og 2 for kartutsnitt med områdene slik de er vedtatt i
kommuneplanen.
Det har blitt avholdt meklingsmøte mellom partene, se vedlagt meklingsprotokoll. Det ble
ingen avklaring av innsigelsen fra Songdalen kommune og partene var enige om at saken burde
sendes til departementet for endelig avgjørelse. Angående innsigelsen til Hamreheia, så ble
Fylkesmannen og Søgne kommune enige om at Søgne kommune skulle jobbe videre med å få
avklart mulig atkomstløsning til Hamreheia.
Saksutredning:
Det er utarbeidet et forlag til løsning for både kjøreatkomst og gangatkomst opp til mulig
framtidig utbyggingsområde på Hamreheia, vedlegg 5 - 7. Med bakgrunn i foreslåtte løsning
og endret avgrensning av byggeomådet har Fylkesmannen i brev datert 16.09.2019, gitt
tilbakemelding om at innsigelsen er imøtekommet (vedlegg 4). Med bakgrunn i at innsigelsen
er imøtekommet kan byggeområdet følgelig legges inn med rettsvirkning i kommuneplanen.
Det foreslås at byggeområdet legges inn med avgrensningen vist med svart stiplet strek i
kartutsnittet under (vedlegg 6), og at bestemmelsene om at området er unntatt rettsvirkning tas
ut av planen.

I høringsuttalelsen til regional plan for Kristiansandsregionen, vedtok kommunestyret i Søgne,
29.08.19, følgende innspill vedrørende Bringeheia/Toftelandslier: Toftelandslier defineres som
langsiktig næringsområde/boligområde (vedtakspunkt 7 i vedlegg 8). I gjeldende regional plan
er området avsatt til næringsområde. Det er i arbeidet med kommuneplanen ikke utredet
boliger i området og dette er et forhold som må utredes før området eventuelt kan avsattes til
boligformål.
Med bakgrunn i kommunestyrets innspill om at Bringeheia skal vurderes til boligformål i
regional plan, anbefaler administrasjonen at byggeområdet for næring tas ut av
kommuneplanen og at området avsettes til LNF – område. Området må vurderes på nytt ved
utarbeidelse av kommuneplanens arealdel for Nye Kristiansand og det innarbeides i
planbeskrivelsen at en forutsetter at formål for området avklares i regional plan og at området
avsettes i tråd med dette ved neste rullering av kommuneplanens arealdel. Ved å ta ut
næringsområdet er innsigelsen fra Songdalen kommune imøtekommet og
bestemmelsesområdet om at området er unntatt rettsvirkning kan tas ut av planen.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ikke ytterligere kommentarer til saken.

Vedlegg
1 Hamreheia - utsnitt kommuneplan
2 Bringeheia - utsnitt kommuneplan
3 Protokoll fra meklingsmøte 30.08.19
4 Svar på anmodning om å trekke innsigelse til kommuneplan for Søgne
5 Notat veiatkomst - Hamreheia
6 C005
7 D051
8 Særutskrift Regional plan for Kristiansandsregionen 2019 - 2050 - høringsuttalelse fra
Søgne kommune

Hamreheia - utsnitt av kommuneplanen for Søgne
07.10.2019
Målestokk 1:3000

Bringeheia - utsnitt av kommuneplanen for Søgne
07.10.2019
Målestokk 1:5000

Protokoll fra meklingsmøte mellom Søgne kommune, Songdalen kommune og
Fylkesmannen i Agder
om
kommuneplan for Søgne

Tid:

20.06.2019 kl. 12.00-14.45

Sted:

Fylkeshuset i Kristiansand,
Tordenskjoldsgate 65

Til stede:
Fra Søgne kommune:

Astrid Margrethe Hilde (ordfører)
Egel Terkelsen (varaordfører)
Tom Løchen (opposisjonsleder)
Kim Øyer Holum (rådmann)
Torkjell Tofte (kommunalsjef)
Vibeke Wold Sunde (fagleder for plan)

Fra Songdalen kommune:

Johnny Greibesland (ordfører)
Jan Erik Tønnesland (varaordfører)
Ida Grødum (formannskapsmedlem)
Reidar Heivoll (utvalgsleder)
Kjell Sverre Langenes
(samfunnsutviklingssjef)
Thor Skjevrak (kommuneplanlegger)

Fra Fylkesmannen i Agder:

Stein A. Ytterdahl (fylkesmann)
Ingunn Løvdal (miljøverndirektør)
Pia Karine Hem Molaug (seniorrådgiver)
Ole Johan Eik (seniorrådgiver)
Beate Storesund (seniorrådgiver, referent)

Saksgang
Formannskapet i Søgne kommune vedtok i møte 21.06.2018 å legge forslag til kommuneplanens
arealdel 2018-2030 ut til høring og offentlig ettersyn. Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i
perioden 02.07.2018-21.09.2018.
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder fremmet den 18.09.2018 innsigelse til ovennevnte
planforslag. Innsigelsen gjaldt flere forhold. Etter dialog med kommunen ble flere av innsigelsene
tatt til følge. Innsigelse til Hamreheia boligfelt ble fastholdt i Fylkesmannens brev av 08.02.2019.
Innsigelsen begrunnes med at konsekvensutredningen viser at området i stor grad blir bilbasert
på grunn av høydeforskjellen, samt at det ikke er aktuelt med buss inn i området. Fylkesmannen
mener at byggeområdet da er i strid med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, arealog transportplanlegging, og i tillegg ble det vektlagt at konsekvensutredningen pekte på at
kommunen hadde betydelige boligreserver langt fram i tid andre steder, og at området er knyttet
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opp mot friluftslivområder av regional verdi nord for Tangvall. Kommunens forslag om å
redusere byggeområdet slik at nordøstre del tas ut ser Fylkesmannen i utgangspunktet positivt
på, men mener at erfaring viser at når et byggeområdet blir etablert, og hvor det er
utvidelsespotensiale, vil området lettere bli utvidet på et senere tidspunkt. Fylkesmannen tilføyde
at Hamreheia inngår i den naturlige skog- og fjellrammen omkring Tangvall i nord, som utgjør en
vesentlig landskapskvalitet for Tangvall. En utbygging på toppen av naturrammen vil etter
Fylkesmannens vurdering lett kunne bryte opp landskapet på en uheldig måte. For øvrig ble det
vist til at de betydelige boligreservene kommunen har tilgjengelig tilsier at et konfliktfylt område
som Hamreheia ikke bør legges inn i kommuneplanen nå, og spesielt ikke før nær forestående
kommunesammenslåing. Kommunens forslag medførte ikke at innsigelsen ble trukket, men
Fylkesmannen fremholdt at innsigelsen vil kunne frafalles hvis kommunen finner å kunne ta ut et
annet urealisert boligområde med tilsvarende omfang, og som ut fra dagens føringer og
styringssignaler i enda større grad er i konflikt med nasjonale og/eller vesentlige nasjonale
interesser, som f. eks. et område innenfor kommunedelplan for Kjellandsheia.
Songdalen kommune fremmet den 26.09.2018 innsigelse til planforslaget. Innsigelsen gjaldt
avsatt næringsområde på Bringeheia/Toftelandslier. Innsigelsen begrunnes med at
konsekvensene av å få et næringsområde tett opp til boligbebyggelsen på Volleberg ikke er
utredet. Kommunen mener at næringsareal tett opp til boligbebyggelsen på Volleberg og et
(nær)turområde kan danne grunnlag for en uheldig interessekonflikt mellom bolig- og
næringsinteresser, og det pekes også på merulempen med at E39 forbi Volleberg vil gå i dagen i
stedet for opprinnelig foreslått løsning med tunnel. I tillegg understreket kommunestyret at
forslaget om næringsområde ville binde opp arbeidet med kommuneplan for nye Kristiansand på
en uheldig måte, og dermed få vesentlig betydning for den nye kommunens mulighet for
overordnet planlegging. Kommunen utarbeidet tillegg til foreliggende konsekvensutredning, og
foreslo å imøtekomme innsigelsen ved å trekke avgrensningen av næringsarealet lenger bort fra
boligbebyggelsen på Volleberg, sør for nye E39. Songdalen kommune opprettholdt innsigelsen i
brev av 13.03.2019.
Planforslag justert etter uttalelser innkommet under høring og offentlig ettersyn ble behandlet
og vedtatt i kommunestyret den 28.02.2019. Ingen av innsigelsene ble tatt til følge, og planen ble
gitt rettsvirkning med unntak av arealene det knytter seg innsigelse til.
Meklingsmøtet
Redegjørelse for meklingsordningen og Fylkesmannens rolle som mekler
Fylkesmann Stein A. Ytterdahl ønsket velkommen til møtet. Fylkesmannen ga uttrykk for at målet
var å komme til enighet, og fremholdt at det er et gode å oppnå en løsning lokalt. Han redegjorde
for Kommunal- og moderniseringsdepartementets behandling hvis enighet ikke oppnås.
Innsigelsene fra Songdalen kommune og Fylkesmannen i Agder ble meklet separat, og deltakerne
fra Fylkesmannens miljøvernavdeling var kun til stede da innsigelsen fra Fylkesmannen i Agder
ble meklet.
Kommunen og innsigelsesmyndighetene fikk anledning til å gi en kort presentasjon av saken ut
fra sitt ståsted.
Næringsområde Bringeheia/Toftelandslier
Søgne kommune fremholdt om næringsområdet Bringeheia/Toftelandslier at man ville være tro
mot regional plan for Kristiansandsregionen (ATP-planen) 2011-2050, vedtatt i juni 2011.
Området er lagt inn som næringsområde der. Kommunen viste videre til overskudd på boliger og
underskudd på arbeidsplasser vest for Kristiansand. Den ønsket derfor å utvide Lohnelier
betydelig, og at kontorarbeidsplasser skulle legges til Tangvall og Linnegrøvan. Bringeheia ønskes
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utbygd etter 2020. Videre viste kommunen til at nye E39 vil få kryss i det aktuelle området, og at
det er et mål for kommunen å få en god akse fra kryssområdet til Bringeheia. Avkjøring fra
krysset rett inn i området er planlagt, men videre detaljering ikke på plass. Det vil også være godt
busstilbud til området, men foreløpig er det ikke avklart i hvor stor grad bussen vil kjøre E39
kontra fylkesveier. I arbeidet med regional plan for Kristiansandregionen 2011-2050 kom
Bringeheia best ut i forhold til co2-regnskap og arbeidsplasser, og utvikling av området vil
redusere pendling fra vest mot øst. I førsteutkastet av kommuneplanen, som var på høring, var
et større område avsatt enn det som nå er vedtatt. For å imøtekomme innsigelsen fra Songdalen
kommune ble næringsområdet redusert, og trukket vekk fra Volleberg. Det ligger nå på andre
siden av ny E39, og med vesentlig endring av nærheten til Volleberg. Konsekvensutredningen er
supplert med vurdering av de aktuelle kryssende interessene. Kommunen mener at vedtatt
løsning imøtekommer legitime motforestillinger fra Songdalen, og at man nå sitter igjen med
område som bør ligge inne i kommuneplanen. Det ble fremhevet som viktig å få på plass
arbeidsplasser i vest. Fordi det må jobbes langsiktig med området, mener kommunen at det er
viktig å legge det inn i kommuneplanen nå. Næringsområdet er nå på ca. 1286 dekar. Det vil være
kostbart å tilrettelegge området, og dette bør skje under ett for å sikre god infrastruktur. Ved at
arealdisponeringen er i tråd med ovennevnte regionale plan, er den i tråd med overordnet
planlegging.
Songdalen kommune fremholdt at det er enighet i Songdalen om innsigelsen både politisk og
administrativt. Det ble vist til situasjonen med ny storkommune og arbeid med ny kommuneplan
for den nye kommunen. Området ble fremhevet som et flott turområde, og Songdalen kommune
mener at det ikke er behov for området som næringsområde de neste 20 år, da det er ubebygde
arealer på Mjåvann og Lohnelier, som får ny attraktivitet med ny E39. Kommunen mener også at
det må vurderes om området skal være boligområde, næringsområde eller LNF-område.
Regional plan legger opp til at dette skal vurderes etter 2020.
Søgne kommune mener at nærheten til Tangvall skiller Bringeheia fra Lohnelier, og mener også
at Mjåvann ligner mer på Bringeheia enn Lohnelier. Det skal gjøres langsiktig arbeid med
Bringeheia, og det er viktig å ha tilgjengelige arealer. Bringeheia er etter Søgne kommunes
oppfatning beste geografiske plassering i forhold til hvordan folk er bosatt. Det ble også vist til at
klimaspørsmål har enda større aktualitet nå enn da ATP-planen ble vedtatt. Søgne kommune
stilte også spørsmål ved om kommunereformen er av relevans for innsigelsesadgangen, og viste
til at det i Søgne var politisk flertall for å rullere kommuneplanen før kommunesammenslåingen,
noe som nå må følges opp. At kommuneplanen rulleres er etter Søgne kommunes oppfatning
ikke en innsigelsesgrunn. I tillegg støtter ATP-planen kommunens arealdisponering, og
kommunen mener den har kommet Songdalen kommune i møte når det gjelder
motforestillingene knyttet til boliginteresser. Nå gjenstår hensyn til turområdet, og vurdering av
behovet.
Songdalen kommunen mener at det ikke bør gjøres en stor strategisk arealdisponering i en
enkeltkommune mens det jobbes med felles kommuneplan for storkommunen. Det pekes på
behov for å se arealbruken i sammenheng, og at det er god tid til dette. Det er ønskelig at en
eventuell avsetting av området som næringsområde skjer som ledd i arbeid med felles
kommuneplan. Sondalen viste også til at ny E39 er kommet inn som nytt element etter 2011, og
at verdien av området som friluftsområde må fremheves. Videre viste man til at Volleberg blir
betydelig belastet av E39, og at Bringeheia er det mest brukt turområdet for Volleberg.
Søgne kommune viste til at ATP-planen er under revisjon, og at området har vært oppe til
diskusjon der. Det ligger inne i planforslaget som nå foreligger, og det vises til forventningen om
at kommunen følger opp regional plan i kommuneplanarbeidet.
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Songdalen mener at det er uheldig å avsette næringsområdet som en sideprosess til arbeidet
med felles samfunnsdel med arealstrategi og arealdel. Det ble også vist til at området tidligere
var avsatt til boligområde, og at det kan være fornuftig med felles diskusjon om endret
arealformål.
Søgne kommune viste til at rullering av kommuneplanen lå i kommunens planstrategi da
planarbeidet startet, og at det så ble bestemt å lage felles planstrategi for nye Kristiansand, men
at det skulle ikke gripe inn i pågående planprosesser. Kommunen har prøvd å være tro mot dette
under planarbeidet, og viser til at arbeid med felles kommuneplan ikke startes opp før til
sommeren 2020. Næringsområdet som er lagt inn i kommuneplanen er mindre enn det som er
lagt inn i ATP-planen. Søgne kommune viste også til at utbygging av området skal skje etter 2020,
men at planlegging kan skje tidligere. Det ble også pekt på at alle kommunene var inne i
prosessen med dagens ATP-plan, og kommunen ser ikke hvorfor dagens plan ikke skal følges. Et
sentralt forhold for Søgne ved å vente med å legge inn næringsområdet i kommuneplanen nå, er
at man da går glipp av neste rullering av handlingsprogram for fylkesveier. Denne rulleringen skal
skje neste år, altså før det foreligger ny felles kommuneplan for storkommunen. Det er utenkelig
for kommunen å finansiere atkomstvei inn i området på egenhånd. I forslag til ny regional plan
ligger området inne for å utvikles etter 2030. Søgne viser også til at det er vanskelig å få dialog
med aktører (grunneier og investorer) hvis man ikke har en vedtatt arealplan der
næringsområdet inngår. Det foregår dialog med investorer nå, og kommunen mener det gir helt
feil signal til dem og manglende forutsigbarhet å ta ut igjen området.
Songdalen kommune viste til at arbeidet med felles kommuneplan er startet opp, og at
planprogrammet var på høring våren 2019. Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og
arealstrategi starter for fullt høsten 2019. Arbeidet med ny arealdel starter opp før sommeren
2020. Songdalen kommune mener at området ikke bør legges inn i kommuneplanen før ny
regional plan er vedtatt, og at området tas ut fra vedtatt kommuneplan for Søgne vil etter
Songdalens oppfatning bare være et signal om at området skal vurderes i regional plan og så i
felles kommuneplan. Songdalen ser det som positivt at det legges til rette for arbeidsplasser.
Stein A. Ytterdahl ba partene vurdere om kryssende interesser kunne ivaretas ved avbøtende
tiltak f. eks. i form av begrensning av type virksomheter og grønnkorridorer. Dette kan eventuelt
formuleres som krav til videre detaljregulering.
Søgne mener området er trukket vekk fra boligbebyggelsen, og at det dermed har skjedd en
tilpasning. Turstier m.m. må etter Søgnes oppfatning vurderes på detaljplannivå.
Songdalen kommune så seg ikke i stand til å ta stilling til avbøtende tiltak under meklingsmøtet,
og mener at saken bør avgjøres av departementet. Søgne kommune var enig i sistnevnte.
Stein A. Ytterdahl fastslo at man ikke kommer til enighet, da begge kommuner ønsker at
Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal ta stilling til innsigelsen. Han redegjorde for
samarbeid om meklingsprotokoll og videre saksgang med oversendelse av saken til Kommunalog moderniseringsdepartementet. Veiledning om oversendelse av innsigelsessaker til
departementet fremgår av rundskriv H-2/14. Det fremgår av pkt. 3 der at kommunen skal
utarbeide et oversendelsesbrev som skal sendes til Fylkesmannen med kopi til fylkeskommunen
og organet som har innsigelse. Kommunen skal i oversendelsesbrevet redegjøre for konflikten og
kommunens begrunnelse for å ikke ta hensyn til innsigelsen. Det må gis en saksfremstilling og
slik dokumentasjon at fylkeskommunen, fylkesmannen og departementet får god oversikt over
konflikten og kommunens behandling av den. Fylkesmannen skal også utarbeide et
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oversendelsesbrev til departementet, som oppsummerer hovedpunktene og gir nødvendige
opplysninger om saken. Det fremgår av rundskrivet en punktliste over hva Fylkesmannens
oversendelsesbrev skal inneholde. Vi ber kommunen merke seg rundskrivets pkt. 3.3 om hvilke
saksdokumenter som skal oversendes departementet, slik at disse er vedlagt når kommunen
sender saken til Fylkesmannen. Vi viser til rundskrivet. Kommunen vurderer om den ønsker
innsigelsen fra Songdalen kommune vurdert av departementet før det foreligger avklaring av
innsigelsen fra Fylkesmannen i Agder. Vi gjør oppmerksom på at departementet kan se det som
uhensiktsmessig/uaktuelt å behandle innsigelsen fra Songdalen kommune før innsigelsen fra
Fylkesmannen i Agder er avklart.
Boligområdet Hamreheia
Søgne kommune fremholdt om boligområdet Hamreheia at det ligger overordnede tanker til
grunn for å avsette området til boligområde. Kommunen har tenkt mye på hvordan den kan
utvikle Tangvall til et mer bærekraftig sentrumsområde. Tangvall har i dag boliger, skolesenter,
idrettsanlegg, næring, forretninger. Tangvall ønskes løftet som bo og leveområde. Siden Tangvall
er omgitt av dyrka mark, vil det være begrensninger for området. Det som bygges nå er mye
leiligheter som kjøpes av den eldre garde. Kommunen ønsker flere befolkningsgrupper til
området, særlig barnefamilier. Hamreheia vil være et botilbud tett på sentrum, og med ny E39
blir nåværende E39 nedklassifisert og får mindre trafikk, slik at den ikke utgjør en barriere som i
dag. Høydeforskjell opp til Hamreheia er en del av konflikten. Første planforslag avsatte større
område enn det som i dag er vedtatt. Etter at innsigelse ble fremmet, har kommunen tatt bort et
område i nordøst for å knytte området mer til sentrum. Det er også tydeliggjort at atkomst skal
være fra Tangvall. Det er diskutert med vegvesenet å ha avkjørsel direkte fra dagens rundkjøring.
Det blir først aktuelt hvis det blir økt trafikk til nytt boligområde på Hamreheia. Nærheten til
friluftsområder i vest med eksisterende turløyper er et kryssende hensyn. Kommunen mener at
området som er fremtidig boligområde ikke berører turområde/turstier som blir brukt mye i dag,
men at boligområdet grenser til disse. Området som er avsatt til boligområde er i dag lite brukt
av turgåere. Kommunen har sett på muligheten for parkeringsplass for turgåere i boligområdet.
Det er Lagt inn fotballhall ved dagens rundkjøring i forslag til reguleringsplan for skolesenter.
Terrenget i Hamreheia er bratt, og området er nå trukket bort fra brinken, for å unngå at
boligbebyggelsen får siluettvirkning. Arealet er redusert fra opprinnelige 240 dekar. Kommunen
ser hold i den opprinnelige innsigelsen, men mener nå å ha foretatt justeringer slik at området
henvender seg mot Tangvall i stedet for østover. Kommunen mener at hvis det skal være ett
område som ikke er dyrka mark som bør være egnet, så er det Hamreheia. 60 m høydeforskjell
bør etter kommunens mening være ubetydelig i forhold til å gå og sykle til og fra Tangvall. For å
få et levende sentrum på Tangvall må kommunen få inn flere befolkningsgrupper, og det er ikke
plass på Tangvall til boliger egnet for barnefamilier. Kommunen har nok boligreserver. Det er
ikke det som er argumentet for å avsette området.
Fylkesmannen i Agder fremholdt at man ser utfordringen med Tangvall og utviklingen der, og
viser til gode grep som er gjort etter høringen. Dette er likevel ikke vurdert som tilstrekkelig til å
trekke innsigelsen. Innsigelsen gjelder klima, regionalt viktige friluftslivsinteresser, herunder
potensial, og landskapsinteresser. Når det gjelder klima, vises til Parisavtalen og nasjonale
føringer som følge av den, samt til nasjonale retningslinjer for bolig-, areal- og
transportplanlegging. Det er spesielt kommunene som må bidra til å redusere klimagassutslipp,
og da må boligområdene rigges på annen måte enn tidligere. Det må forhindres at de blir
bilbasert, og muligheten for gange, sykkel, og kollektivtrafikk må forsterkes. Høydeforskjellen vil
etter Fylkesmannens oppfatning gjøre området bilbasert. Statistikk om når folk synes det er greit
å gå viser at maksgrense er 500 m. Høydeforskjell og krav til stigning medfører at det blir lang vei
opp til området. Det kan bli flere km vei for å komme opp i området, og det blir derfor bilbasert.
Når det gjelder frilufts- og landskapshensyn viser Fylkesmannen til at det nå er foretatt hogst i
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vestre del av området, og at det der er store muligheter for å etablere et parkområde. Det er 20
m høydeforskjell opp til mulig parkområde som får et majestetisk fjellparti som bakgrunn. Dette
er en unik mulighet i sentrum også fra folkehelseperspektiv. Utbyggingen av boliger vil bryte opp
et sammenhengende heilandskap, og det bør derfor i utgangspunktet ikke være bebyggelse i
dette området. Når det gjelder nasjonale retningslinjer for bolig, areal- og transportplanlegging
viser Fylkesmannen til at det i dag er enda klarere forventninger til å unngå bilbaserte
boligområder. Fylkesmannen kan være villig til å frafalle innsigelsen hvis kommunen tar ut
annet/andre urealiserte boligområder, som er mer konfliktfylte enn Hamreheia.
Kommunen viste til at store deler av sentrum ligger på ei slette med dyrka mark, og at andre
boligområder har samme høydeforskjell som til Hamreheia, f. eks. Kjellandsheia. Kommunen
ønsker å redusere utslipp ved å styrke Tangvall. De som bor på Tangvall i dag er eldre mennesker
som ikke bruker buss til jobb. Kommunen mener at Hamreheia på det meste er ca. 1 km unna
kollektivknutepunkt, og i hvert fall halve boligområdet er innenfor 500 m. Kommunen viser til at
den må utvikle boligområder oppe i heiene for å spare dyrka mark, og det vises også til at det
ikke er samme krav til stigning på snarveier for gående. Veldig få i kommunen vil ha kortere vei til
bussen enn Hamreheia. Kommunen mener også at hvis den ikke får liv i sentrum, blir kommunen
enda mer bilbasert, da innbyggerne heller drar til Sørlandssenteret. Etter kommunens
oppfatning er det en annen diskusjon om det skal tas ut boligareal i Kjellandsheia. Hvis det skal
være buss til Kjellandsheia, noe som ligger i langsiktig plan, så må området være stort nok.
Kommunen mener også at folk i Hamreheia vil kunne ha el-sykkel. Den nye kommunen får
bydelssenter i vest som er levedyktig hvis Hamreheia realiseres. Hamreheia vil etter kommunens
mening være et av de bedre områdene i den nye kommunen med kort vei til kollektivknutepunkt.
Kommunen mener også at Hamreheia reduserer det totale transportbehovet, og at
landskapsvirkningen reduseres ved å trekke området bort fra brinken. Hamreheia er for lite til at
det kan etableres bussrute der.
Kommunen foreslo å se nærmere på atkomstveiens utforming og lengde, og så komme tilbake til
meklingsbordet. Det ble oppnådd enighet mellom partene som fremgår under.
Stein A. Ytterdahl konstaterte at det var oppnådd enighet mellom kommunen og Fylkesmannen i
Agder, og redegjorde for samarbeid om meklingsprotokoll.

Meklingsresultat
Det ble mellom Søgne kommune og Fylkesmannen i Agder oppnådd enighet om følgende:
Partene er enige om at kommunen skal jobbe videre med hvordan boligområdet Hamreheia kan
utformes for å unngå at området blir bilbasert. Atkomstveien skal prosjekteres slik at det er
tilstrekkelig klart hvor lang den blir, og hvilke kvaliteter den får, herunder universell utforming.
Det skal også utredes hvordan det kan legges til rette for parkering for turgåere i Hamreheia, for
at slike parkeringsplasser skal kunne kompensere for parkeringsrestriksjoner på Tangvall, og
ivareta turgåere som bor et stykke unna. Kommunen skal videre vurdere om Hamreheia kan
begrenses noe mer i areal for å dempe landskapsvirkningen av boligbebyggelsen. Når
utredningene foreligger skal kommunen og fylkesmannen ha dialog med tanke på om
innsigelsen kan trekkes, eventuelt om å gå tilbake til meklingsbordet.
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Meklingsmøtet ble deretter avsluttet.

Kristiansand den 30.08.2019

Stein A. Ytterdahl
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

7

Søgne kommune

Vår dato:

Vår ref.:

16.09.2019

2016/148

Deres dato:

Deres ref.:

06.09.2019

2016/2546 38683/2019

Saksbehandler, innvalgstelefon

Ole-Johan Eik, 38 17 62 07

Postboks 1051
4682 SØGNE

Svar på anmodning om å trekke innsigelse til kommuneplan for Søgne
Vi viser til kommunens skriv av 06.09.2019.
Fylkesmannen fremmet den 18.09.2018 bl.a. innsigelse til Hamreheia boligfelt i forslag til
kommuneplan for Søgne. Meklingsmøte ble avholdt den 20.06.2019 med følgende resultat:
«Partene er enige om at kommunen skal jobbe videre med hvordan boligområdet Hamreheia kan
utformes for å unngå at området blir bilbasert. Atkomstveien skal prosjekteres slik at det tilstrekkelig
klart hvor lang den blir, og hvilke kvaliteter den får, herunder universell utforming. Det skal også
utredes hvordan det kan legges til rette for parkering for turgåere i Hamreheia, for at slike
parkeringsplasser skal kunne kompensere for parkeringsrestriksjoner på Tangvall, og ivareta turgåere
som bor et stykke unna. Kommunen skal videre vurdere om Hamreheia kan begrenses noe mer i areal
for å dempe landskapsvirkningen av boligbebyggelsen. Når utredningene foreligger skal kommunen
og fylkesmannen ha dialog med tanke på om innsigelsen kan trekkes, eventuelt om å gå tilbake til
meklingsbordet.»

Kommunen har nå utarbeidet et forslag til trasé for kjørevei med fortau opp til boligområdet, på ca.
900 meter, i tråd med kommunens veinormal. Høydeforskjellen fra bunn til topp blir på ca. 64 meter
og med en stigning på inntil 8 %, dvs. 1:12. det er også vist mulig utforming av en kortere
gangforbindelse. Denne vil bli bratt, men vil kunne fungere som en snarvei fra boligene til skole,
idrettsanlegg og kollektivtilbud. Videre er det vist en mulig plassering av parkeringsplass for turgåere
helt i begynnelsen av kjøreveien, der stigningsforholdet er 6 %. Kommunen har videre redusert
omfanget av boligfeltet fra ca. 160 dekar til 105 dekar. Endelig plassering av boliger, atkomstveier,
leke- og grøntområder vil bli avklart gjennom regulering av området.

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

Fylkesmannens vurdering
Ut fra ovennevnte, anses aktuelle innsigelse imøtekommet, og kan herved anses frafalt. Vi vektlegger
at atkomstveien opp til boligfeltet ikke vil kreve en stor omvei for å tilfredsstille kommunens
veinormal. Videre finner vi det positivt at planområdet er redusert, ut fra landskapsmessige hensyn.

Med hilsen
Stein A. Ytterdahl

Dokumentet er elektronisk godkjent

Pia Karine Hem Molaug
faggruppeleder plan

Hamreheia - Søgne
Notat veiatkomst
Til:

Bentsen/Stensland

Fra:

ViaNova Kristiansand

Dato:

03.09.2019

Referanse:

KKU

Rev.:

00

Rev.dato:

03.09.2019

1. Prosjekteringsforutsetninger
1.1 Veinormal
Prosjektering er utført etter gjeldende veinormal for Søgne kommune1.

1.2 Tegninger
Tegning C005 og D051.

2. Veistandard
2.1 Kryss med Gamle Høgskolevei
Veien strekker seg fra eksisterende Gamle Høgskolevei i et T-kryss som blir en utvidelse av
eksisterende traktorvei.

2.2 Veiklasse
Pr. 0 – 560 oppfyller krav til samlevei, veiklasse Sa1. Linjeføringen fra pr. 560 – 880 gjør at resten
av strekningen er å betrakte som en adkomstvei, veiklasse A2.

2.3 Horisontalkurvatur
Hele strekningen har 5,5m kjørebanebredde og 0,25m grusskulder på høyre side. På venstre side
er det lagt inn kantstein med vis 13cm. Fortau har 2,75m bredde + 0,25m skulder etter krav for
veiklasse Sa1.

For strekningen med veiklasse Sa1 er minimumsradien R=55m benyttet inn mot krysset med Gamle
Høgskolevei. Det er lagt inn breddeutvidelser på 1,0m for R=55m og 0,5m for R=150 og R=200.
Breddeutvidelsen er lagt i innerkurve.
For strekningen med veiklasse A2 er det benyttet R=25m, som er over minimumskravet på R=20m.
Her er det ikke krav til breddeutvidelse, men det er krav til siktutvidelse.

2.4 Vertikalkurvatur
Lavbrekket inn mot krysset med Gamle Høgskolevei ligger med minimumsradien R=400m. Inn mot
krysset har veien en helning på 2,5%. Her tillates opp til 3,0%.
Frem til ca. Pr. 127 stiger veien med 6,0%, dette for å oppfylle krav til stigning i primærvegen mot
krysset til parkeringsplassen. Fra ca. Pr. 127 ligger veien med 8,0% stigning. Dette er maks stigning
både for veiklasse Sa1 og A2. Ved ca. Pr. 735 er det lagt inn et høybrekk med overgang til 6,0%
stigning for å gi mindre stigning langs eventuelle avkjørsler til nye boliger.

2.5 Dimensjonerende fart
Dimensjonerende fart for veiklasse Sa1 er 50km/t. For veiklasse A2 er dimensjonerende fart
30km/t.

2.6 Dimensjonerende kjøretøy
Begge veiklasser dimensjoneres for kjøretøy kl. L – Lastebil.

3. Kildeliste
1

Søgne kommune, Veinormal for Søgne kommune 26.10.17. Hentet 29.08.2019 fra
https://www.sogne.kommune.no.
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Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune slutter seg til fellesnemnda for nye Kristiansand sin høringsuttalelse til
Regional plan for Kristiansandsregionen 2019 – 2050.

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.09.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune slutter seg til fellesnemnda for nye Kristiansand sin høringsuttalelse til
Regional plan for Kristiansandsregionen 2019 – 2050.
Repr. Daland (Uavh) fremmet forslag:
Alternativ til Fellesnemndas vedtak pkt. 2:
2. Søgne kommune gir ikke sin tilslutning til innstrammingen i
arealpolitikken som ligger i høringsforslaget til Regionplan for
Kristiansandsregionen 2019-2015. (falt)
Alternativ til Fellesnemndas vedtak pkt. 4:
4. Retningslinjene pkt. 1.4 anbefales supplert med et eget punkt om matjordlag
slik: I planer som tillater omdisponering av jordbruksareal, skal det innarbeides bestemmelser
om at matjordlaget skal benyttes til forbedring av annen dyrka eller dyrkbar mark til
jordbruksproduksjon.
Ordfører Hilde (AP) fremmet forslag likelydende med fellesnemndas vedtak:
1. Søgne kommune beklager at høringsfristen er satt slik at bystyret i nye

Kristiansand ikke får mulighet til å behandle denne saken.
2. Søgne kommune gir sin tilslutning til innstrammingen i
arealpolitikken som ligger i høringsforslaget til Regional plan for
Kristiansandsregionen 2019-2050, med forbehold knyttet til avgrensing av byggesonen i
Hamrevann-området og delfelt 1 i Nodelandsheia øst.
3. Søgne kommune gjør oppmerksom på at det som del av
prosessen med ny kommuneplan vil bli gjort en gjennomgang av gjeldende
senterstruktur, som kan utfordre eksisterende senterstruktur og regional
planbestemmelse for handel.
4. Retningslinjene pkt. 1.4 anbefales supplert med et eget punkt om matjordlag
slik: I planer, hvor man som siste utvei må tillate omdisponering av
jordbruksareal, skal det innarbeides bestemmelser om at matjordlaget skal
benyttes til forbedring av annen dyrka eller dyrkbar mark til
jordbruksproduksjon.
5. Det anbefales igangsatt en egen utredning på hvordan ny teknologi med
autonome kjøretøy og delingsøkonomi vil påvirke transportpolitikken.
6. Tabell 5.4 om parkering anbefales justert i samsvar med merknadene i
denne saken.
7. Toftelandslier defineres som langsiktig næringsområde / boligområde.
8. Fellesnemnda ber om å få informasjon om utredningen som er gjennomført
om lokaltog og om det er ny informasjon som endrer tidligere konklusjon.
9. Søgne kommune viser forøvrig til vurderingene i saken.
Votering:
Forslag fra AP satt opp mot punkt 2 og 4 i forslag fra repr. Daland (Uavh).
Punkt 1 i forslag fra AP ble enstemmig vedtatt.
Punkt 2 forslag fra AP ble vedtatt med 8 (AP, V, H, KRF, SV) mot 1 (Uavh: Daland) stemmer.
Punkt 3 i forslag fra AP ble enstemmig vedtatt
Punkt 4 forslag fra AP ble vedtatt med 8 (AP, V, H, KRF, SV) mot 1 (Uavh: Daland) stemmer.
Punkt 5, 6, 7, 8 og 9 i forslag fra AP ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
1. Søgne kommune beklager at høringsfristen er satt slik at bystyret i nye
Kristiansand ikke får mulighet til å behandle denne saken.
2. Søgne kommune gir sin tilslutning til innstrammingen i
arealpolitikken som ligger i høringsforslaget til Regional plan for
Kristiansandsregionen 2019-2050, med forbehold knyttet til avgrensing av byggesonen i
Hamrevann-området og delfelt 1 i Nodelandsheia øst.
3. Søgne kommune gjør oppmerksom på at det som del av
prosessen med ny kommuneplan vil bli gjort en gjennomgang av gjeldende
senterstruktur, som kan utfordre eksisterende senterstruktur og regional
planbestemmelse for handel.

4. Retningslinjene pkt. 1.4 anbefales supplert med et eget punkt om matjordlag
slik: I planer, hvor man som siste utvei må tillate omdisponering av
jordbruksareal, skal det innarbeides bestemmelser om at matjordlaget skal
benyttes til forbedring av annen dyrka eller dyrkbar mark til
jordbruksproduksjon.
5. Det anbefales igangsatt en egen utredning på hvordan ny teknologi med
autonome kjøretøy og delingsøkonomi vil påvirke transportpolitikken.
6. Tabell 5.4 om parkering anbefales justert i samsvar med merknadene i
denne saken.
7. Toftelandslier defineres som langsiktig næringsområde / boligområde.
8. Fellesnemnda ber om å få informasjon om utredningen som er gjennomført
om lokaltog og om det er ny informasjon som endrer tidligere konklusjon.
9. Søgne kommune viser forøvrig til vurderingene i saken.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.09.2019
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
1. Søgne kommune beklager at høringsfristen er satt slik at bystyret i nye Kristiansand

ikke får mulighet til å behandle denne saken.
2. Søgne kommune gir sin tilslutning til innstrammingen i arealpolitikken som ligger i
høringsforslaget til Regional plan for Kristiansandsregionen 2019-2050, med forbehold
knyttet til avgrensing av byggesonen i Hamrevann-området og delfelt 1 i
Nodelandsheia øst.
3. Søgne kommune gjør oppmerksom på at det som del av prosessen med ny kommuneplan
vil bli gjort en gjennomgang av gjeldende senterstruktur, som kan utfordre eksisterende
senterstruktur og regional planbestemmelse for handel.
4. Retningslinjene pkt. 1.4 anbefales supplert med et eget punkt om matjordlag slik: I
planer, hvor man som siste utvei må tillate omdisponering av jordbruksareal, skal det
innarbeides bestemmelser om at matjordlaget skal benyttes til forbedring av annen
dyrka eller dyrkbar mark til jordbruksproduksjon.
5. Det anbefales igangsatt en egen utredning på hvordan ny teknologi med autonome
kjøretøy og delingsøkonomi vil påvirke transportpolitikken.
6. Tabell 5.4 om parkering anbefales justert i samsvar med merknadene i denne saken.
7. Toftelandslier defineres som langsiktig næringsområde / boligområde.
8. Fellesnemnda ber om å få informasjon om utredningen som er gjennomført om lokaltog
og om det er ny informasjon som endrer tidligere konklusjon.

9. Søgne kommune viser forøvrig til vurderingene i saken.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag:

Alternativ til Fellesnemndas vedtak pkt. 2:
2. Søgne kommune gir ikke sin tilslutning til innstrammingen i
arealpolitikken som ligger i høringsforslaget til Regionplan for
Kristiansandsregionen 2019-2015. (falt)
Alternativ til Fellesnemndas vedtak pkt. 4:
4. Retningslinjene pkt. 1.4 anbefales supplert med et eget punkt om matjordlag
slik: I planer som tillater omdisponering av jordbruksareal, skal det innarbeides bestemmelser
om at matjordlaget skal benyttes til forbedring av annen dyrka eller dyrkbar mark til
jordbruksproduksjon.
Repr. Andersen (H) fremmet tilleggsforslag til punkt 4 i fellesnemndas vedtak:
Dyrkbar/produktiv landbruksjord skal være konstant i planperioden.
Votering
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 FRP sitt forslag til punkt 2 satt opp mot punkt 2 i innstillingen fra formannskapet. Punkt 2 i
formannskapets innstilling vedtatt med 16 mot 10 (H (3- Andersen, Lohne og Reisvoll) UAVH
(2- Fardal og Daland), SP, FRP.
 Tilleggsforslaget fra Høyre vedtatt med 22 mot 4 (UAVH (1-Daland), FRP (3-Eikeland,
Terkelsen og Stubstad) stemmer.
 Formannskapets innstilling til punkt 4 satt opp FRP sitt forslag til punkt 4. Punkt 4 i
formannskapets innstilling vedtatt med 17 mot 9 (H (3- Andersen, Lohne og Reisvoll) UAVH
(2- Fardal og Daland), FRP).
 Formannskapets innstilling punkt 1, 3, 5-9 enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Søgne kommune beklager at høringsfristen er satt slik at bystyret i nye
Kristiansand ikke får mulighet til å behandle denne saken.
2. Søgne kommune gir sin tilslutning til innstrammingen i arealpolitikken som ligger
i høringsforslaget til Regional plan for Kristiansandsregionen 2019-2050, med
forbehold knyttet til avgrensing av byggesonen i Hamrevann-området og delfelt 1 i
Nodelandsheia øst.
3. Søgne kommune gjør oppmerksom på at det som del av prosessen med ny
kommuneplan vil bli gjort en gjennomgang av gjeldende senterstruktur, som kan
utfordre eksisterende senterstruktur og regional planbestemmelse for handel.
4. Retningslinjene pkt. 1.4 anbefales supplert med et eget punkt om matjordlag slik:
I planer, hvor man som siste utvei må tillate omdisponering av jordbruksareal,
skal det innarbeides bestemmelser om at matjordlaget skal benyttes til forbedring
av annen dyrka eller dyrkbar mark til jordbruksproduksjon. Dyrkbar/produktiv
landbruksjord skal være konstant i planperioden.
5. Det anbefales igangsatt en egen utredning på hvordan ny teknologi med autonome
kjøretøy og delingsøkonomi vil påvirke transportpolitikken.

6. Tabell 5.4 om parkering anbefales justert i samsvar med merknadene i denne
saken.
7. Toftelandslier defineres som langsiktig næringsområde / boligområde.
8. Fellesnemnda ber om å få informasjon om utredningen som er gjennomført om
lokaltog og om det er ny informasjon som endrer tidligere konklusjon.
9. Søgne kommune viser forøvrig til vurderingene i saken.

Bakgrunn for saken:
Vest-Agder fylkeskommune har sendt forslag til Regional plan for Kristiansandsregionen på
høring. Frist for høringsuttalelser er 15. september 2020.
Høringsfristen er satt før konstituering av nytt bystyre. Saken fremmes derfor til fellesnemda
og deretter til behandling i dagens tre kommuner med anbefaling om å tilslutte seg
fellesnemdas uttalelse. Saksfremlegg er utarbeidet av Kristiansand kommune i nært samarbeid
med Songdalen kommune og Søgne kommune.
Forslaget er en revisjon av gjeldende plan, Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050.
Planen vedtas av fylkestingene i Vest-Agder og Aust-Agder.
Saksutredning:
Se saksframlegg og protokoll fra behandlingen av saken i fellesnemda 27.08.19, samt protokoll
fra behandling i arbeidsutvalget 20.08.19. (vedlegg 1 til 3).
Rådmannens merknader:
Vedlegg
1 Saksframlegg - fellesnemnda - Regional plan for Kristiansandsregionen 2019-2050 høringsuttalelse
2 Protokoll - fellesnemnda 27.08.19.
3 Protokoll Arbeidsutvalg Nye Kristiansand 20.08.19
4 Planforslag - høringsdokument

