
 

Detaljregulering Vaglen båthavn – 2. gangs offentlig ettersyn - saksframlegg 

 

BAKGRUNN FOR SAKEN 

Halvorsen Arkitekter AS fremmer på vegne av Vaglen Småbåthavn AS, Mur i Sør AS og 

Helge Røsstad et planforslag for utvikling av inntil 200 båtplasser inkl. parkering, nord for 

dagens småbåthavn i Torvefjorden, på Amfeneset. Planforslaget regulerer også 

eksisterende kommunal vei for utvidelse med gang- og sykkelvei. Planforslaget er delvis 

overlappende med eksisterende reguleringsplan for Småbåthavn Torvefjorden. 

Vi gjør oppmerksom på at planforslaget har endret plannavn og planidentitet underveis i 

prosessen. 

Historikk  

2015 

Planprosessen startet opp i gamle Søgne kommune. Det ble holdt oppstartsmøte i mai 

2015 og det ble varslet oppstart av planarbeidet i juni 2015. Det ble konkludert med at 

planprosessen ikke ville være omfattet av forskrift om konsekvensutredning. 

Varslingsområde er vist på figuren under. 

 

Figur 1: Varslingsområde for planarbeidet juni 2015. 

Vedlagt saksframlegget er en oversikt over innspill i forbindelse med oppstartsvarselet og 

kort opplisting av hovedpunktene i innspillene. 

  



 

2017 

Planforslaget ble behandlet administrativt og politisk våren 2017. Planforslaget ble 

vedtatt lagt ut på offentlig ettersyn mars 2017. Dette planforslaget viste båthavnen som 

i dagens planforslag, men parkeringen var plassert i et parkeringshus ved den offentlige 

Vaglebryggen og veiføringen var noe annerledes. Planforslaget er vist på figuren under.  

 

Figur 2: Plankartet slik det ble lagt frem til 1. gangs politiske behandling og offentlig ettersyn. 



 

I sin behandling av saken gjorte utvalget i tidligere Søgne kommune følgende vedtak:  

 

Figur 3: Politisk vedtak ved 1. gangsbehandling 01.03.2017. 

Under det offentlige ettersynet kom det inn flere merknader. Blant annet ble det 

kommentert plasseringen av parkeringsanlegget i et statligsikret friluftsareal og det ble 

tatt opp forhold rundt negative konsekvenser for naturmangfold og forurensing knyttet til 

utvikling av båthavnen, jf. også det politiske vedtaket. 

Vedlagt saksframlegget er en oversikt over innspill i forbindelse med oppstartsvarselet og 

kort opplisting av hovedpunktene i innspillene. 

2019 

På grunn av konflikten mellom parkering og statlig sikret friluftsareal ble det sendt en 

søknad om omdisponering av friluftsarealet. Søknaden om omdisponering til parkering 

ble, av daværende Fylkesmannen i Agder, ikke anbefalt i brev til Miljødirektoratet 

(11.09.2019). Kun omdisponering til veifremføring ble anbefalt. 

Det ble derfor meldt utvidelse av planområde i desember 2019 for å kunne flytte 

parkeringen til i nærheten av den eksisterende parkeringen til Torvefjorden småbåthavn. 

For å ivareta adkomst til båthavna, som tidligere var forutsatt via parkeringsanlegget ved 

Vaglebryggen, ble også en mindre del av landanlegget til den eksisterende småbåthavna 

tatt med i planområdet. Figuren under viser varslingen av tilleggsarealet. 



 

 

Figur 4: Utvidelsen av planområdet fra 2019 vist med rød skravur. 

Vedlagt saksframlegget er en oversikt over innspill i forbindelse med utvidelsen og kort 

opplisting av hovedpunktene i innspillene. 

2020 

Planforslaget med ny plassering av parkeringen ble tatt opp til administrativ behandling i 

Kristiansand kommune. Forslag til plankart er vist på figuren under. 



 

 

Figur 5: Plankart som viser ny plassering av parkeringsplass med Amfenesveien lagt på oversiden av parkeringsplassen. 

Planforslaget ble diskutert i administrasjonen, og det ble gitt innspill på ytterligere 

bearbeiding med hensyn til plassering av parkeringsarealet, veilinjen og veiprofil.   

2021 

I dette planforslaget ligger Amfenesveien i all hovedsak i eksisterende veilinje og er 

utvidet med gang- og sykkelvei frem til parkeringsarealet til ny båthavn. Parkeringen er 

lagt på oversiden av Amfenesveien. Det er dette planforslaget som legges ut på 2. gangs 

offentlig ettersyn.  



 

Vi ønsker å få inn innspill på endringene og den oppdaterte eller nye undersøkelsene som 

er blitt gjennomført siden 1. gangs offentlig ettersyn i 2017. 

Dagens situasjon 

Planområdet ligger på Amfeneset langs Amfenesveien, nord for eksisterende 

småbåthavn. Planområdet består av bratt terreng på østsiden av veien, og sjø og 

strandlinje på vestsiden av veien. Deler av strandlinjen er ganske steinete og bratt. 

Vegetasjonen er typisk for sjønære arealer som ligger beskyttet til kysten, og har et rikt 

artsmangfold. 

Det er lite eksisterende bebyggelse ut over småbåthavnen og i nærområdet. Det ligger 

noen boliger og hytter lengre ute på Amfeneset, men det er ikke lagt opp til ytterlige 

utbygging i kommuneplanen. Amfenesveien er smal og det er et rekkefølgekrav til 

oppgradering med gang- og sykkelvei ved ytterligere utbygging. 

Eierforholdene er i hovedsak delt mellom Helge Røsstad og Kristiansand kommune. 

 

Figur 6: Planområdet vist med rødt. 

Planens innhold 

Det reguleres for 200 nye båtplasser med et enkelt bryggeanlegg på fire meter i bredden 

på land. Det legges inn 0,3 parkeringsplasser pr. båtplass på et areal nord for 

Amfenesveien. Amfenesveien reguleres inn med gang- og sykkelvei på vestiden. Veilinjen 

flyttes derfor noe i forhold til eksisterende regulering. Utover dette er det tatt mest mulig 

hensyn til eksisterende reguleringsplan Småbåthavn i Torvefjorden (1990).  

Arealene for det offentlige bryggeområdet Vaglebryggen og nordover opprettholdes som i 

dag. Den enste endringen som er gjort er at det istedenfor for å regulere inne et fiktivt 



 

omriss av et bygg er det lagt inn byggegrense. Byggets volum eller funksjon er ikke 

endret. Det finnes ingen planer pr. pt om å realisere bygget.    

Det er båthavnen med sine anlegg som er nye tiltak i planforslaget. 

PLANPROSESSEN 

Statlig planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonene langs 

sjøen 

Planområdet ligger innenfor 100-metersbeltet. Formålet småbåthavn er avsatt i 

gjeldende kommuneplan. De vurderingen som ligger til grunn for det planforslaget som 

foreligger er gjort med hensyn til landskap, estetikk og strandsonevernet. Parkeringen er 

flyttet ut av det mest sårbare landskapet i strandkanten. Man har også forsøkt å 

moderere inngrepet på østsiden av Amfenesveien, benytte eksisterende infrastruktur og 

samlokalisere inngrepene så langt dette er mulig. 

Plan og bygg mener plasseringen av parkeringsplassen kan aksepteres i 100-meterbeltet. 

Båthavna er avklart gjennom plassering i kommune planen og må ligger i 100-

metersbeltet. Hele anlegget utvikles gjennom en reguleringsplan som tilrettelegger for en 

helhetlig utvikling i tråd med planretningslinjen. 

Regionplanen Agder 2030 – attraktiv, skapende og bærekraftig  

Planen har fokus på å styrke og utvikle Agder med fokus på bærekraft, klima og 

attraktivitet. Lokal stedsutvikling er viktig samtidig som vi utnytter ressursene slik at de 

er bærekraftig også for fremtidige generasjoner. 

Plan og bygg mener planforslaget ikke nødvendigvis hverken er i takt eller utakt med 

Regionplanen. Planforslaget er, sett i en større regional sammenheng, svært begrenset. 

Plan og bygg presiserer at forslaget er i tråd med kommuneplanen som er utviklet i tråd 

med de regionale føringene.  

Kommuneplanens samfunnsdel – sterkere sammen Kristiansand mot 2030 

Småbåthavner er ikke spesielt nevnt i samfunnsdelen eller i arealstrategien. Dette er 

også en planprosess som har sin start i tidligere Søgne kommune og har rot i gjeldende 

arealdel hvor det legges opp til utvikling av småbåthavn i Torvefjorden. 

Kommuneplanens arealdel – tidligere Søgne kommune  

Arealet er avsatt til fremtidig utvikling av småbåthavn, LNFR-område, friområde og bruk 

og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. Det er ikke satt konkrete 

bestemmelser for den fremtidige småbåthavna. Det ligger inne noen arealbruksprinsipper 

for kystsonen i kommuneplanen. Disse sier blant annet: 

- Langsiktig perspektiv på forvaltningen og fortetting fremfor å ta i bruk nye 
arealer. Sikre hensynet til allmenheten mht. friluftsliv, tilgang til sjøen og 
rekreasjon. 

- Utvikle gjennomplanlegging, ikke dispensasjoner 
- Trasee for kyststi bør vurderes 
- Samlokalisering av større småbåtanlegg og ivareta behovet for korttidsplasser og 

utsettingsrampe. 



 

- Parkering og båtopplag bør legges utenfor 100 metersbeltet om dette lar seg 
gjøre.  

 

Plan og bygg mener planforslaget i stor grad ivaretar og har vurdert en god tilpasning til 

disse arealbruksprinsippene. 

 

 

Figur 7: Utsnitt av gjeldende arealformål i kommuneplanen. 

Småbåthavn Torvefjorden – gjeldende regulering 

Dette planforslaget vil delvis erstatte den gjeldende reguleringsplanen Småbåthavn 

Torvefjorden. Kun en liten del av den eksisterende småbåthavnen vil berøres. Ellers 

omfatter planforslaget arealene rundt Amfenesveien og nordover mot Vaglesvingen. 

Gjeldende reguleringsplan er fra 1990 og er vist på figuren under. 



 

 

Figur 8: Gjeldende reguleringsplan for Småbåthavn Torvefjorden fra 1990. 

Melding om oppstart 

Det vises til historikken tidligere i saksframlegget. 

Ekstern medvirkning 

Plan og bygg sitt utgangspunkt er at medvirkningsarbeid med spesielle brukergrupper i 

denne saken er mindre aktuelt tatt i betraktning at hovedgrepet er utvikling av en 

båthavn i et ellers lite bebygd område, samt at planen har vært på offentlig ettersyn. Vi 

er kjent med at det er blitt avholdt møter med Torvefjorden Båthavn AL. 

 

 



 

Intern medvirkning 

Planforslaget som kom inn i 2020 er vurdert i samarbeidsgruppa. Det var diskusjoner i 

samarbeidsgruppa som førte til ytterligere bearbeiding av planforslaget mht. utforming 

og plassering av vei og parkering. Tilbakemeldingen i samarbeidsgruppa er blitt fulgt 

opp. 

 

PLAN OG BYGGS VURDERING AV PLANFORSLAGET 

Siden planforslaget tidligere har vært ut på høring og planprosessen har en lengre 

historikk i gamle Søgne kommune har plan og bygg i sin behandling forholdt seg til 

tidligere beslutninger knytte til utredningskrav og oppstart av planarbeidet. Vår 

behandling har vært knyttet til vurdering og kvalitetssikring av veiløsning og parkering, 

oppfølging av det politiske vedtaket i fra 2017, og vurdere ny plassering av 

parkeringsarealet. Vi har også kvalitetssikret bestemmelser og plankart. Det er derfor i 

hovedsak følgende forhold som er nye, og som vi ønsker at det kommer innspill på i 

denne høringsrunden:  

- Plassering av veilinje 
- Plassering av parkering 
- Funn av maritime kulturminner 
- Vurdering av naturmangfold og forurensing i sjø 
- Vurdering av naturmangfold på land 
 

Til sluttbehandlingen vil alle innspillene som er kommet til planforslaget, fra både denne 

og tidligere høringsrunder, vurderes og kommenteres.   

Plan og bygg mener at plassering av parkering og vei nå er en akseptabel løsning som 

minimerer inngrepet i landskapet. Parkeringen er skalert ned og flyttet ut av 

strandkanten og det statlig sikrede friluftsarealet.  

Veilinjen kommer noe i konflikt med statlig sikret friluftsareal, på grunn av behovet for 

gang- og sykkelvei. Dette er i tråd med daværende Fylkesmannen i Agder sin tilrådning 

om omdisponering som ble sendt til Miljødirektoratet i brev av 11.09.2019. Plan og bygg 

presiseres at vi før sluttbehandling må følge opp Miljødirektoratet med hensyn til om 

omdisponeringen, og om det er behov for justeringer etter det nye planforslaget. 

Utover dette mener plan og bygg at planforslaget har fulgt opp det politisk vedtak fra 

2017 om vurderinger av forurensing og naturmangfold. Det er også gjennomført en 

arkeologisk undersøkelse i sjøen.   

Kulturminner 

Det er gjort undersøkelser knyttet til arkeologi i vannet. Det er gjort enkelte funn som 

ligger innenfor planavgrensningen. Det har ikke kommet krav til undersøkelser på land.  

Vi forstår at det er ett fredet kulturminnene som kommer i direkte konflikt med 

båthavnas sjøarealer. Dette er kommentert av forslagstiller at de vil hensynta, men det 

er ikke fastsatt i bestemmelser eller plankart. Plan og bygg mener dette forholdet må 

komme tydeligere frem, og sikres med hensynssone og bestemmelser i planen før 



 

sluttbehandling. Hvis det er sannsynlig at det vil bli gitt dispensasjon for å fjerne 

kulturminnet ber vi om at dette oppgis slik at forslagstiller kan få vurdert denne 

muligheten. 

Landskap og friluftsliv 

Planforslaget opprettholdes i stor grad som eksisterende situasjon for de arealene som 

benyttes til offentlig friluftsliv og rekreasjon. Vaglebryggen og Torvesanden opprettholder 

dagens status. Siden parkeringshuset er tatt bort vil det ikke etableres en sti langs 

strandkanten fra Vaglebryggen til båthavnen. At det ikke legges inn nå er likevel ikke til 

hinder for at det kan gjennomføres på et senere tidspunkt, men vi anser ikke dette som 

et relevant krav i forbindelse med denne reguleringen. Terrengforholdene gjør det også 

vanskelig å få til et skånsomt inngrep. Det statlige sikrede friluftsarealet vil ikke bli 

berørt utover noen arealer i forbindelse med gang- og sykkelveien, som omtalt tidligere. 

Landanlegget til småbåthavnene er et relativt beskjedent bryggeanlegg på maksimalt 4 

meter. Landanlegget ligger i et utilgjengelig krevende terreng på nedsiden av 

Amfenesveien. Arealet har ingen funksjon som rekreasjonsareal. 

Plassering av parkeringsplassen i terrenget øst for Amfenesveien mener vi er det mest 

skånsomme inngrepet med tanke på landskapet. En fornuftig bearbeiding av terrenget vil 

gi et akseptabelt inngrep i bakkant, som over tid vil revegeteres. Dette arealet er ikke 

brukt til friluftsliv eller rekreasjon pr. i dag. Med dette grepet har man også fått flyttet 

anlegget ut av området som er et statlig sikret friluftsareal, jf. avsnitt over, 

Plan og bygg mener planforslaget ivaretar hensynet til friluftsliv og grønnstruktur. 

Barn og unges interesser  

De arealene som er knyttet til bruk for allmennheten og dermed også barn og unge 

påvirkes lite av planforslaget. I disse områdene blir gjeldende regulering og bruk 

videreført. 

Anleggelse av gang- og sykkelveien vil gi økt trafikksikkerhet langs Amfenesveien. Når 

det gjelder arealutvidelsen til parkering i dette planforslaget er arealet ikke i bruk av 

barn og unge. 

Plan og bygg mener hensynet til barn og unge er ivaretatt.  

Universell utforming 

Vei og gang- og sykkelvei følger kommunens normaler og vil ivareta universell 

utforming. Når det gjelder turvei (snarvei) ned til båthavnen og båthavnen så er disse 

private. Universell utforming må tilstrebes, men angis ikke som et krav.  

Plan og bygg mener hensynet til universell utforming er ivaretatt.  

Infrastruktur 

Planforslaget forutsetter en oppgradering av Amfenesveien med veibredde til Sa1 

inkludert gang- og sykkelvei fram til avkjørselen til parkeringsplassen, og deretter A1. 

Denne oppgraderingen har vært en forutsetning fra starten, men vi har begrenset gang- 

og sykkelveiens lengde frem til parkeringen som er strekningen trafikken vil øke på. 

Videre utover på Amfeneset er det ikke lagt opp til ny utbygging i kommuneplanen.   



 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Det er gjennomført en analyse som ikke tilkjennegir særlige utfordringer. Hensynet 

knyttet til trafikksikkerhet forbedres gjennom opparbeidelse av gang- og sykkelvei. 

Klima- og miljøkonsekvenser 

Planforslaget bygger ned noe naturareal for å etablere parkering og oppgradering av 

veien. Videre tas et vannareal til båthavnanlegg. Den nye plasseringen av parkeringen er 

flyttet bort i fra vannkanten til et område som er mindre sårbart visuelt og ikke i konflikt 

med strandkanten. På parkeringsarealet er det lagt inn krav til forurensingstiltak for å 

hindre forurensing fra båtopplag. 

Ny båthavn vil føre til økt bil- og båttrafikk og må dermed antas å føre til økt CO2-utslipp, 

men overgangen til el-motorer vil forbedre dette forholdet. Etablering av båthavn 

beslaglegger natur, noe som påvirker miljøet og gir økt CO2-utslipp. 

Miljøkonsekvenser for forurensing i vann på grunn av etablering av båthavna er omtalt i 

eget avsnitt, men det anses ikke en stor fare for dette. Akutt forurensing fra større 

oljesøl kan skje, men anses som mindre dramatisk.  

Plan og bygg vurderer de samlede klima- og miljøkonsekvensene for planforslaget som 

mindre, og en utvikling av flere båtplasser på dette stedet er i tråd med 

kommuneplanens arealdel.  

Naturmangfoldloven §§ 8-12  

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 

Det er gjort en naturmangfoldregistering i 2017 med oppfølging i 2020, jf. rapport fra 

Agder Naturmuseum, etter håndbok DN 13. Det gjøres oppmerksom på at rapporten er 

gjort ut ifra en eldre versjon av plankartet. Dette påvirker ikke faktaopplysningen eller 

konkusjonen i rapporten. 

Det er ikke definert eller funnet områder som kan defineres som viktige naturtyper. Det 

påpekes likevel at vegetasjonen, særlig på oversiden av veien ved parkeringsplassen, er 

av en rik karakter og kan oppfattes som et kulturlandskap. Dette strekker seg ut over 

plasseringen til parkeringsplassen. 

Interessante arter som er blitt registrert er ask (på rødlista) eik, blåveis, asal og 

småsnelle som alle er av forvaltningsmessig interesse. Fuglelivet er godt dokumentert 

både mht. hekking og furasjering. Det er godt kjent at Torvefjorden, særlig innerst, er et 

viktig område for fugler, flere av disse er på rødlista. Det henvises til vedlagt rapport for 

fullstendig opplisting. Øya Østre Niglus er nevnt som hekkeområde. Denne ligger 

tilknyttet eksisterende småbåthavn, et lite stykke i fra planforslaget. 

Det er også gjort undersøkelser av marint liv, jf. rapport fra Terrateknikk (2017). Det er 

ikke gjort funn som er av større interesse. Det er forholdsvis dypt i området >15 meter. 

Trådalger er dominerende som gir et fattig dyreliv langs fjellsidene i vannet. 

Sedimentslettene er også uten sjøvegetasjon som gir fattige forhold for fisk og bløtdyr, 

men det ble registrert godt med ulike typer skallbærende dyr ol. Se rapporten for 

ytterligere informasjon. Selv om rapporten er fra 2017 er det lite som tilsier at disse 

forholdene i vesentlig grad skulle ha endret seg de siste årene. 



 

§ 9 Føre-var prinsippet 

Utbyggingen vil være et irreversibelt tiltak, og konsekvensen av anlegget er at enkelte 

forekomster på land vil forringes. Plan og bygg sin vurdering er at det ikke er nødvendig 

å avvise forslaget av hensyn til føre-var-prinsippet.   

§ 10 Samlet belastning 

Noe vegetasjon går tap som en del av etableringen. Det ser ikke ut til at noen 

rødlistearter forsvinner, men parkeringen vil etableres i et rikt vegetasjonsområde. Vi 

mener likevel ikke at den samlede belastningen økes i og med at dette 

vegetasjonsområdet er større enn arealet parkeringen krever.  

Når det gjelder bruksområde for fugler er ikke akkurat arealet for båthavn og 

parkeringen det beste området. De hekker og furasjerer i hovedsak lengre inne i 

Torvefjorden som pr. i dag er et mye brukt friluftsområde. En anleggelse av båthavn vil 

etter vårt syn ikke føre til mer trafikk innover i fjorden heller utover. Erfaringsmessig er 

ikke båttrafikk nok til å forhindre at fugler benytter arealer, men kan skremme dem bort 

akkurat der og da. Det er, jf. rapporten også mest bruk av området i perioden september 

til mars. Dette er ikke høysesong for båttrafikk. Når det gjelder hekking på Østre Niglus 

er ikke dette arealet forbundet med planforslaget og det kan ikke legges inn føringer for 

å begrense tilgangen i hekkeperioden. Vi mener at den samlede belastningen på 

fuglelivet i økes på grunn av denne utviklingen. 

§ 11 Kostnader 

Ved behov for tilrettelegging eller spesielle tiltak er det tiltakshaver som vil bære disse 

kostandene. Det er ikke kommet opp aktuelle behov i forbindelse med reguleringen.  

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetode 

Ved opparbeidelse bør det tas hensyn til hekkeperioden. 

Plan og bygg anser naturmangfoldlovens §§ 8-12 til å være ivaretatt. 

Støy 
Båthavna med tilhørende biltrafikk vil gi noen mer støy. Det er ingen bebyggelse i 
umiddelbart nærområdet som vil bli påvirket. Rekreasjonsområdet i Torvefjorden er 
lenger inn i fjorden og påvirkes derfor i mindre grad.  
 
Som omtalt i rapporten til Agder Naturmuseum kan støyen fra båtene påvirke fuglelivet, 
men kun midlertidig. Den mest sårbare perioden for fuglelivet er utenfor høysesongen for 

båtlivet.   
 
Plan og bygg vurderer ikke støy som en problemstilling som må ivaretas særskilt i  
planforslaget. 
 
Forurensning 
Terrateknikk har gjennomført undersøkelser av sedimentene med hensyn til forurensing, 

og vurdert om utvikling av båthavna vil øke faren for forurensning. Konklusjonen fra 

undersøkelsen er at det kun er TBT, tidligere benyttet i båtindustrien, som slår ut. På 

grunn av dybden i vannet vil ikke båtaktivitet gi forflytting av bunnsedimenter og dermed 

TBT, i så fall kun over korte avstander. Man må anta at arealene under eksisterende 



 

båthavn har høyere konsentrasjoner av TBT enn området som nå skal bygges ut. Det 

vurderes som liten fare for at ny båthavn skal gi økt forurensing knyttet til miljøgifter og 

sedimenter. 

Plan og bygg er enig i konklusjonen i rapporten.   

Økonomiske konsekvenser for kommunen  

Kommunen ved ingeniørvesenet skal stå for drift av kommunalteknisk infrastruktur. 

Dette er vei og gang- og sykkelvei. Kostnadene er anslått til ca. kr. 70.000 (2021-priser) 

i økte driftsutgifter for veisystemet. Økte driftskostnader foreslås lagt inn ved rullering av 

handlingsprogrammet. 

Oppsummering 

Plan og bygg anbefaler at forslag til detaljregulering for Vaglen båthavn med plankart 

datert 21.06.2012 og bestemmelser datert 21.06.21 legges ut på 2. gangs offentlig 

ettersyn. Planforslaget har tidligere vært ute på offentlig ettersyn, i 2017. Det er derfor i 

hovedsak følgende forhold vi ønsker at det kommer innspill på:  

- Plassering av veilinje 
- Plassering av parkering 
- Funn av maritime kulturminner 
- Vurdering av naturmangfold og forurensing i sjø 
- Vurdering av naturmangfold på land 
 

Ellinor Borgi, 20.06.21. 


