Kristiansand

Varsel om igangsetting
av detaljregulering
av delområde
Vedderhei
nord. Melding om utvidelse
av plangrense.

821 på

Det vises til tidligere oppstartsmelding
for delområde
821 på Vedderhei
hvor Sivilarkitekt
Asbjørnsen
AS varslet arbeid med privat forslag til detaljregulering
av delområde
821.
Da prosjektet vil medføre terrengtiltak
i friluftsområdet
mellom
planavgrensningen
for å ta dette med i reguleringsplanen.

Avgrensing
Forslag

821 og 88/87

28.09.17

ønsker

Erik

man å utvide

av planområdet

til ny planavgrensning

er vist på kartutsnittet

under og omfatter

i tillegg

til eiendommen

gnr.71,

bnr.653 i Søgne kommune nå også deler av gnr.71, bnr.654. Under planarbeidet kan området bli mer
avgrenset.

Mål med planarbeidet
Formålet med planarbeidet
er å lage en detaljplan for 821 som inneholder eneboliger,
to—og
firemannsboliger.
Planen skal løse intern veistruktur,
avkjørsler,
lekeplasser,
boligstruktur
mm for
området. Nødvendige
terrengtiltak
i friluftsområdet
vil bli belyst i planarbeidet

Overordnet

planstatus

og oppstartsmøte

l områdereguleringsplanen
er delområde
821 avsatt til boligbebyggelse.
Det ble avholdt oppstartsmøte
2.juni 2017. Kommunen
anbefaler oppstart

av planarbeid.

Krav om konsekvensutredning
Planarbeidet

Innspill,

utløser

samråd

ikke krav om konsekvensutredning.

og medvirkning

Eventuelle kommentarer,
planarbeidet
kan sendes

merknader,
skriftlig til:

opplysninger

mv. som kan ha betydning

eller interesse

for

Sivilarkitekt
Erik Asbjørnsen
AS
Nodeviga 18, 4610 Kristiansand
erik@eark.no
innen 10.november

2017.

Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen.
innspill til planarbeidet
vil følge saken som vedlegg
når den sendes over til kommunen.
Kommunen
vurderer og kommenterer
innspillene
når planen
legges ut til offentlig ettersyn/ høring. Det blir normalt ikke gitt skriftlig svar på innspillene
utover dette.
Spørsmål om planarbeidet
kan rettes til planlegger:
Erik Asbjørnsen,
tlf:91781840,
e-post: erik@eark.no
Med vennlig

hilsen

I

/

/

Erik Asbjørnsen
Siv.ark MNAL

Vedlegg:
Kart som viser planområdets

nye utstrekning.

Repstadvarmet

Forslag

til ny planavgrenghing

vist på öfnrådereghleringspian
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