
Oppstarts varsel 2015
Innspill fra Innhold 

Statens vegvesen Ingen merknader, men henviser til eierskap av 

fylkesvei i Vaglesvingen.

Vest-Agder fylkeskommune Generelle kommentarer knytte til landskap, barn 

og unges interesser og kulturminner/miljø. Varsler 

behovet for registreringer i sjø.

Fiskeridirektoratet Ingen merknader

Fylkesmannen i Vest-Agder Henviser til rekkefølgekravet om gang- og 

sykkelvei, SPR for strandsonen, vurderinger som 

skal følge planbeskrivelsen, naturmangfold, barn 

og unges interesser, forurensing, ROS-analyse og 

fremmede arter

Kystverket Ingen merknader, men henviser til eget lovverk.

Naturvernforbundet i Søgne De er bekymret for den samlede belastningen av 

båthavnen og trafikk i Torvefjorden. Strandengen 

bør ikke røres. Anbefaler bunnundersøkelser av 

fjorden. Det er hekkende rølistearter i området. 

Mener reguleringen må underlegges KU-

forskriften.

Svein A Solgård Det er allerede stor båttrafikk i området. Det er 

plaget med støy og forurensing i høysesongen. 

Torvesanden er et viktig rekreasjonsområde.



Elin og Svein G. Ravnevand Har kommentarer til materialet som er sendt 

over. Mener Torvefjorden er utnyttet nok, 

eksisterende båthavner forurenser og er 

ødeleggende for bademuligheter og miljøet. 

Artsmangfoldet vil bli truet. Strandlinjen og 

Vaglebryggen vil bli ødelagt av et parkeringshus.

Torvefjorden velforening Det er allerede stor båttrafikk i området. Det er 

plaget med støy og forurensing i høysesongen. 

Skeptisk til etablering uten utredninger og 

konsekvensanalyser. Anbefaler heller utvidelse 

enn en helt ny båthavn. Det er ikke aktuelt å 

endre Vaglebryggen sin status. Parkeringshus 

passer seg ikke. Strandstien er ikke et godt grep. 

Velforeningen ha dialog med kommune om 

utviklingen av Torvesanden.

1. gangs offentlig ettersyn
Innspill fra Innhold

Vest-Agder fylkeskommune Faglig råd om utvidelse av eksisterende båthavn 

og ikke etablere en ny. Parkeringsanlegget er 

plassert i et statlig sikret friluftsareal. Positive til 

kyststi. Det må undersøkes for kulturminner i 

vann.

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Parkeringshuset er plassert i statlig sikret 

friluftsareal. Er skeptiske til reguleringen på 

generell basis. Planretningslinjen for strandsonen 

gjelder. Området har viktige 

naturforvaltningsinteresser. Faglig råd om 

etablering i samsvar med KP og også eksisterende 

båthavn tas med. Parkeringsarealene bør ses i 

sammenheng.



Kystverket Ingen merknader.

Norsk Maritimt Museum Undersøkelser må gjennomføres. Stort potensial 

for funn.

Statens vegvesen Ingen merknader

Naturvernforbundet i Søgne Merknader til formålsbruk. Allerede mange 

båtplasser i området.  Urolige for biologisk 

mangfold i sjøen mht. forurensing og 

skyggelegging. Krever undersøkelser og KU.

Norsk Zoologisk forening, Norsk 

Botanisk forening, Norsk Ornitologisk 

forening

Nasjonalt viktig brakvannsdelta. Viktig område for 

en rekke fuglearter på rødlista, og registreringer 

av både insekter og flora. Småbåthavner er en 

belasting for det marine miljøet. Torvesanden er 

verdifullt nasjonalt natur- og friluftslivsområde 

som ikke bør utvikles ytterligere. Minner om 

naturmangfoldlovens vurderingsprinsipper.

Torvefjorden velforening Ønsker ikke ny småbåthavn, kan godta en 

utvidelse av eksisterende havn. Vaglebryggen bør 

ikke benyttes til parkering eller endres. Etterlyser 

konsekvenser for indre Torvefjorden og eller i 

fjorden. Ønsker ikke økt båttrafikk og støy. 

Området har allerede en stor belastning.

Svein A. Solgård Området er offentlig sikret friluftsareal. Fugle- og 

dyrelivet er spesielt og viktig. Parkeringshuset vil 

ødelegge natur og strandsonen. Han er redd for 

videre krav om utbygging. Båttrafikken i fjorden er 

allerede stor. Dette fører med seg miljøbelastning 

og forurensing. Utviklingen er ikke bar for de som i 

dag benytter området.



Elin og Svein G. Ravnevand Det er etablert og under etablering mange 

båtplasser i Torvefjorden. Det vil bli mer kaos i 

fjorden enn i dag, og kan føre til farlige 

situasjoner. Torvefjorden og stranden er viktig 

både for mennesker og fugler. Mye er 

opparbeidet på dugnad. Hverken parkeringshus 

eller gang- og sykkel i passer i strandsonen. 

Utbyggingen vil være en belasting for området. 

Torvesanden er en viktig badestrand.

Utvidelse varselet 2019
Innspill fra Innhold

Fylkesmannen i Agder Viser til tidligere innspill og har ingen nye 

merknader. Forutsetter at statlig sikret 

friluftsområde ivaretas uten bygging. 

Fylkeskommunen overtar ansvaret fra 01.01.2020.

Grønt nettverk Utvidelsen børe konsekvensutredes. Biologisk 

mangfoldregistreringer må oppdateres. 

Friluftlivsinteressene må bevares. Forurensingen 

og miljøbelastningen i Torvefjorden blir for stor. 

Artsmangfoldet må undersøkes og informasjon 

oppdateres. Inngrepet i landskapet vil bli 

betydelig.

Kystverket Ingen innspill til utvidelsen.

Norsk maritimt museum De har tidligere gjort registreringer. Utvidelsen 

påvirker ikke deres interesseområde

NVE Henviser genert til sine interesseområder.

Naturvernforbundet i Kristiansand Henviser til sine tidligere innspill.



Ornitologisk forening De er skeptiske til utvidelsen av småbåthavnen. 

Tålegrensen for fuglelivet er nådd.

Torvefjorden båthavn AL De er opptatt av avstanden mellom pirene på 

eksisterende og ny småbåthavn.


