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Forslag til vedtak 
 

 
1. Bystyret vedtar detaljregulering for Vaglen båthavn med plankart sist 

datert 30.01.22 og bestemmelser sist datert 30.01.22 
 

2. Bystyret viser til retningslinjer for kommunens utbyggings- og boligpolitikk 
og anmoder byutviklingsdirektøren om å fremlegge en utbyggingsavtale.  
 

3. Kostnader til drift av offentlig grønnstruktur og kommunalteknisk 
infrastruktur skal innarbeides ved neste rullering av handlingsprogrammet.  

 
 

 
Sammendrag 
 
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. Arealet er avsatt til småbåthavn i kommuneplanen. 
 
Planarbeidet startet tilbake i 2015 og har frem til 1.gangs offentlig ettersyn vært 
behandlet i gamle Søgne kommune. Planforslaget har dermed en lang historie. 
Kristiansand kommune fikk planen inn til behandling høsten 2020. Planforslaget har etter 
dette blitt justert ytterligere og har vært ute på 2. gangs offentlig ettersyn, på delegert 
myndighet, sommeren 2021. 
 
Hovedmålet med planen er å etablere en ny båthavn med inntil 200 plasser og tilhørende 
parkeringsanlegg. I tillegg vil Amfenesveien oppgraderes og utvides med gang- og 
sykkelvei. Utover dette ivaretar planforslaget den eksisterende reguleringsplanen fra 
1990. 
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Utviklingen er i konflikt med natur-, marint og biologisk mangfold i Torvefjorden. Det har 
vært fokus på å gjøre tilpasninger av planforslaget for å imøtekomme merknadene som 
er kommet i prosessen. Sammenlignet med planforslaget som lå ute på høring for første 
gang i 2017 er parkeringsanlegget nedskalert og flyttet. Det er gjort utredninger av 
relevant natur-, marint og biologisk mangfold. Løsningene er blitt bedre og planen er nå 
tilstrekkelig utredet. 
 
Byutviklingsdirektøren anser dokumentasjonen som foreligger som god nok. Krav til 
avbøtende tiltak i den videre prosessen, og tilpasninger gjort i planen gjøre at man kan 
anbefale å tillate denne småbåthavnen med infrastruktur. Oppgradering av Amfenesveien 
med gang- og sykkelvei er en positiv side ved planforslaget. Byutviklingsdirektøren 
legger planforslaget frem til sluttbehandling, men presiserer samtidig at han mener 
Torvefjorden har nådd sin tålegrense for etablering av småbåthavner. 
 
Ragnar Evensen  
Byutviklingsdirektør Venke Moe 
Sign. Plan- og bygningssjef 
 Sign. 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
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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. 
Dette planforslaget startet opp i gamle Søgne kommunen i 2015. Det har av ulike 
grunner tatt tid å få planforslaget frem til sluttbehandling. Det har vært forslag om både 
parkeringshus og hotell i strandsonen. Planforslaget som nå fremmes inneholder kun 
småbåthavn med tilhørende tekniske anlegg og oppgradering av kommunal vei i tråd 
med kommuneplanen. En oversikt over historikken i saken kan leses i vedlegg 1. 
Vi gjør oppmerksom på at planforslaget har endret plannavn og planidentitet underveis i 
prosessen. 
 
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 steinete, bratt og vanskelig 
tilgjengelig. Vegetasjonen er typisk for sjønære arealer som ligger beskyttet til langs 
kysten, og har et rikt artsmangfold. 
Det er lite eksisterende bebyggelse, ut over dagens småbåthavn, i nærområdet. Det 
ligger noen boliger og fritidsboliger lengre ute på Amfeneset, men det er ikke lagt opp til 
større nybygginger i kommuneplanen. Amfenesveien er smal og det er et rekkefølgekrav 
til oppgradering med gang- og sykkelvei ved ytterligere utbygging som belaster veien. 
Eierforholdene er i hovedsak delt mellom Helge Røsstad (arealet for båthavn) og 
Kristiansand kommune (vei og friområder). 
 

 
Figure 1: Planområdet vist med rødt. 
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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. Det legges også opp til båtopplag på parkeringsarealet.  
Amfenesveien reguleres inn med gang- og sykkelvei på vestsiden (sjøsiden). Veianlegget 
foreslås derfor å flyttes noe sammenlignet med eksisterende opparbeidet og regulert 
veianlegg. Arealene for det offentlige bryggeområdet Vaglebryggen, båtslippen og 
nordover opprettholdes som i dag. Det er altså tatt mest mulig hensyn til eksisterende 
reguleringsplan Småbåthavn i Torvefjorden som er i fra 1990. Denne regulerer dagens 
båthavn og arealene nordover til Vaglesvingen. 
 
Det er den nye båthavnen med tilhørende anlegg og gang- og sykkelvei som må regnes 
som 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 kommuneplanen og må nødvendigvis ligge i 
100-metersbeltet. Hele anlegget utvikles gjennom en reguleringsplan 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 verken 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 er i tråd med 
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 gjennom planlegging, ikke dispensasjoner 
- Trase for kyststi bør vurderes 
- Samlokalisering av større småbåtanlegg og ivareta behovet for korttidsplasser og 

utsettingsrampe. 

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. Det legges også opp til båtopplag på parkeringsarealet. 
Amfenesveien reguleres inn med gang- og sykkelvei på vestsiden (sjosiden). Veianlegget 
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Båthavna er avklart gjennom plassering i kommuneplanen og må nødvendigvis ligge i 
100-metersbeltet. Hele anlegget utvikles gjennom en reguleringsplan 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 verken 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. 
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- Trase for kyststi bør vurderes 
Samlokalisering av større småbåtanlegg og ivareta behovet for korttidsplasser og 
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- 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. 
 
Kommuneplanen avsetter arealet som areal for ny småbåthavn, og reguleringsplanen er i 
tråd med dette. 
 

 
Figure 2: Utsnitt av gjeldende arealformål i kommuneplanen. Den mørkeblåe fargen viser mulighet 
for fremtidig småbåthavn. 

Småbåthavn Torvefjorden – gjeldende regulering 
Dette planforslaget vil delvis erstatte den gjeldende reguleringsplanen for 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. 
 

 

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. 

Kommuneplanen avsetter arealet som areal for ny småbåthavn, og reguleringsplanen er i 
tråd med dette. 

7 
Figure 2: Utsnitt av gjeldende arealformäl i kommuneplanen. Den morkeblde fargen viser mulighet 
for fremtidig smäbäthavn. 

Småbåthavn Torvefjorden - gjeldende regulering 
Dette planforslaget vil delvis erstatte den gjeldende reguleringsplanen for 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. 
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Figure 3: Gjeldende reguleringsplan for Småbåthavn Torvefjorden fra 1990. 

1. gangs offentlig ettersyn - 2017 
 
Planforslaget lå ute til 1. offentlig ettersyn våren 2017. Det kom inn 10 merknader. 
Under følger sammendrag av hver enkelt uttalelse og plan og byggs vurdering. 
 
Statsforvalteren i Agder v/ Miljøvernavdelingen 
- 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. 
 
Plan og byggs kommentar 
- Parkeringsarealet flyttet ut av statlig sikret friluftsarealer lenger sør til oversiden av 

veien. Det er gitt godkjenning til plassering av vei og gang- og sykkelvei. 
- Kommuneplanen åpner opp for en småbåthavn i planområdet. Ny plassering av 

parkering mener vi er bedre tilpasset strandsonevernet. 
- Natur-, marint- og biologiskmangfold er undersøkt. Planforslaget er blitt tilpasset 

verdiene. 

Figure 3: Gjeldende reguleringsplan for Sm3bäthavn Torvefjorden fra 1990. 

1. gangs offentlig ettersyn - 2017 

Planforslaget lå ute t i l  1. offentlig ettersyn våren 2017. Det kom inn 10 merknader. 
Under følger sammendrag av hver enkelt uttalelse og plan og byggs vurdering. 

Statsforvalteren i Agder v/ Miljøvernavdelingen 
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. 

Plan og byggs kommentar 
Parkeringsarealet flyttet ut av statlig sikret friluftsarealer lenger sør t i l  oversiden av 
veien. Det er gitt godkjenning t i l  plassering av vei og gang- og sykkelvei. 
Kommuneplanen åpner opp for en småbåthavn i planområdet. Ny plassering av 
parkering mener vi er bedre tilpasset strandsonevernet. 
Natur-, marint- og biologiskmangfold er undersøkt. Planforslaget er blitt tilpasset 
verdiene. 
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- Småbåthavnen er i samsvar med kommuneplanen. Parkeringen er nødvendig 
infrastruktur som nå er plassert mer skånsomt. 
 

Agder fylkeskommune v/ Regionalavdelingen 
- 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. 
 
Plan og byggs kommentar 
- Kommuneplanen åpner opp for en småbåthavn i dette området. Om det er en 

utvidelse av eksisterende eller en ny er forholdsvis irrelevant da den har behov for 
infrastruktur som bedre vei og parkering uansett. 

- Parkeringsanlegget er flyttet ut av dette arealet. 
- Kyststien er tatt ut i og med at det ikke er lagt opp til parkering på sjøsiden av 

veien. Terrenget er også utfordrende mht. til å få dette til. Det er heller lagt vekt på 
etablering av gang- og sykkelvei. 

- Kulturminneundersøkelse er gjennomført, og funn er lagt inn i planen. 
 

Norsk maritimt Museum 
- Området må undersøkes på grunn av stort potensiale for funn. 
 
Plan og byggs kommentar 
- Området er undersøkt og funn er lagt inn i planforslaget. 

 
Statens Vegvesen 
- Ingen merknader til planforslaget. 
 
Kystverket 
- Ingen merknader til planforslaget. 
- Minner om at tiltak som kan påvirke ferdsel og sikkerhet i sjøområdene krever 

tillatelse etter havne- og farvannsloven. F.eks. brygger og fortøyningsinstallasjoner. 
 
Plan og bygg sin kommentar 
- Forslagstiller er gjort kjent med behovet for å søke etter tillatelser etter andre 

lovverk. 
 

Naturvernforbundet i Søgne 
- Allerede mange båtplasser i området. Urolige for biologisk mangfold i sjøen mht. 

forurensing og skyggelegging. Krever undersøkelser og KU av med hensyn til natur-, 
marint, og biologisk mangfold. 

 
Plan og byggs kommentar 
- Det er gjort undersøkelser av natur-, marint, og biologisk mangfold. Det er gjort 

oppfølgende undersøkelser etter 1. gangs offentlig ettersyn. Parkeringsplassen er 
flyttet til et mindre sårbart område, og veilinjen er justert. 

- Småbåthavnen er plassert i henhold til kommuneplanen, på grunnlag av en 
overordnet rapport fra 2010. Det er gjort undersøkelser på natur-, marint- og 
biologisk mangfold som viser at båthavnen ikke vil komme i direkte konflikt med 
sårbare registreringer. Det er dybdeforhold som vil gi lite oppvirvling, og det tillates 
kun enkle tiltak på sjøbunnen for minst mulig påvirkning. Skyggevirkningen fra 
båtene vil være mindre på grunn av plasseringen til båthavnen. Etableringen vil føre 
til økt båttrafikk, men de viktigste områderfor fugle- og dyrelivet er lengre inne i 
Torvefjorden. I hekkesesongen vil det naturlig være mindre aktivitet med båttrafikk.     
Konsekvensen er vurdert til ikke å være for høy til at denne utviklingen kan tillates.  
 

Norsk Zoologisk forening, Norsk Botanisk forening, Norsk Ornitologisk forening 

Småbåthavnen er i samsvar med kommuneplanen. Parkeringen er nødvendig 
infrastruktur som nå er plassert mer skånsomt. 

Agder fylkeskommune v/ Regionalavdelingen 
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. 

Plan og byggs kommentar 
Kommuneplanen åpner opp for en småbåthavn i dette området. Om det er en 
utvidelse av eksisterende eller en ny er forholdsvis irrelevant da den har behov for 
infrastruktur som bedre vei og parkering uansett. 
Parkeringsanlegget er flyttet ut av dette arealet. 
Kyststien er tatt ut i og med at det ikke er lagt opp t i l  parkering på sjøsiden av 
veien. Terrenget er også utfordrende mht. t i l  å få dette t i l .  Det er heller lagt vekt på 
etablering av gang- og sykkelvei. 
Kulturminneundersøkelse er gjennomført, og funn er lagt inn i planen. 

Norsk maritimt Museum 
Området må undersøkes på grunn av stort potensiale for funn. 

Plan og byggs kommentar 
Området er undersøkt og funn er lagt inn i planforslaget. 

Statens Vegvesen 
Ingen merknader t i l  planforslaget. 

Kystverket 
Ingen merknader t i l  planforslaget. 
Minner om at tiltak som kan påvirke ferdsel og sikkerhet i sjøområdene krever 
tillatelse etter havne- og farvannsloven. F.eks. brygger og fortøyningsinstallasjoner. 

Plan og bygg sin kommentar 
Forslagstiller er gjort kjent med behovet for å søke etter tillatelser etter andre 
lovverk. 

Naturvernforbundet i Søgne 
Allerede mange båtplasser i området. Urolige for biologisk mangfold i sjøen mht. 
forurensing og skyggelegging. Krever undersøkelser og KU av med hensyn t i l  natur-, 
marint, og biologisk mangfold. 

Plan og byggs kommentar 
Det er gjort undersøkelser av natur-, marint, og biologisk mangfold. Det er gjort 
oppfølgende undersøkelser etter 1. gangs offentlig ettersyn. Parkeringsplassen er 
flyttet t i l  et mindre sårbart område, og veilinjen er justert. 
Småbåthavnen er plassert i henhold t i l  kommuneplanen, på grunnlag av en 
overordnet rapport fra 2010. Det er gjort undersøkelser på natur-, marint- og 
biologisk mangfold som viser at båthavnen ikke vil komme i direkte konflikt med 
sårbare registreringer. Det er dybdeforhold som vil gi lite oppvirvling, og det tillates 
kun enkle tiltak på sjøbunnen for minst mulig påvirkning. Skyggevirkningen fra 
båtene vil være mindre på grunn av plasseringen t i l  båthavnen. Etableringen vil føre 
t i l  økt båttrafikk, men de viktigste områderfor fugle- og dyrelivet er lengre inne i 
Torvefjorden. I hekkesesongen vil det naturlig være mindre aktivitet med båttrafikk. 
Konsekvensen er vurdert t i l  ikke å være for høy til at denne utviklingen kan tillates. 

Norsk Zoologisk forening, Norsk Botanisk forening, Norsk Ornitologisk forening 
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- Nasjonalt viktig brakkvannsdelta. 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. 

 
Plan og byggs kommentar 
- Det er gjort undersøkelser på natur-, marint- og biologisk mangfold. Undersøkelsene 

tilsier at konsekvensen ikke vil være så høy at denne utviklingen ikke kan tillates. 
Det vises også til svaret under Naturvernforbundet i Søgne. 

- Selve Torvesanden blir ikke berørt av utbyggingen. Det er god avstand til dette 
området. Kommuneplanen åpner for en småbåthavn i dette området. Vi mener det 
er bedre å samle småbåthavneaktiviteten enn å spre den langs hele kystlinjen.  

- Naturmangfoldlovens prinsipper er vurdert i planbeskrivelsen og i saksframlegget. 
 

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. 
 
Plan og byggs kommentar 
- Kommuneplanen åpner opp for en småbåthavn i dette området. Om det er en 

utvidelse av eksisterende eller en ny er forholdsvis irrelevant da den har behov for 
infrastruktur som bedre vei og parkering uansett. 

- Vaglebryggen vil ikke bli berørt. Den videreføres som i gjeldende regulering. 
- Det er gjort undersøkelser på natur-, marint- og biologisk mangfold. Undersøkelsene 

tilsier at konsekvensen ikke vil være så høy at denne utviklingen ikke kan tillates. 
Det vises også til svaret under Naturvernforbundet i Søgne. 

- Kommuneplanen åpner opp for en småbåthavn i dette området. Vi mener det er 
bedre å samle småbåthavneaktiviteten enn å spre den langs hele kystlinjen.  
 

Svein A. Solgård 
- Området er offentlig sikret friluftsarealer.  
- 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 bra for de som i dag benytter området. 
 
Plan og byggs kommentar 
- Arealet som omfatter statlig sikret friluftsarealer benyttes kun til justering av 

veilinjen og gang- og sykkelvei. Dette er det gitt tillatelse til av Miljødirektoratet i 
2019. 

- Kommuneplanen åpner opp for en småbåthavn i dette området. Det er gjort 
undersøkelser på natur-, marint- og biologisk mangfold. Undersøkelsene tilsier at 
konsekvensen ikke vil være så høy at denne utviklingen ikke kan tillates. Det vises 
også til svaret under Naturvernforbundet i Søgne. 

- Parkeringsanlegget er flyttet lengre sør og til oversiden av veien. Plan og bygg ser 
ikke for seg at det kommer videre utvikling av småbåthavner i dette området. Vi 
mener grensen for utbygging er nådd. 

-  
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.  

Nasjonalt viktig brakkvannsdelta. Viktig område for en rekke fuglearter på rødlista, 
og registreringer av både insekter og flora. Småbåthavner er en belasting for det 
marine miljoet. 
Torvesanden er verdifullt nasjonalt natur- og friluftslivsområde som ikke bør utvikles 
ytterligere. Minner om naturmangfoldlovens vurderingsprinsipper. 

Plan og byggs kommentar 
Det er gjort undersøkelser på natur-, marint- og biologisk mangfold. Undersøkelsene 
tilsier at konsekvensen ikke vil være så høy at denne utviklingen ikke kan tillates. 
Det vises også til svaret under Naturvernforbundet i Søgne. 
Selve Torvesanden blir ikke berørt av utbyggingen. Det er god avstand til dette 
området. Kommuneplanen åpner for en småbåthavn i dette området. Vi mener det 
er bedre å samle småbåthavneaktiviteten enn å spre den langs hele kystlinjen. 
Naturmangfoldlovens prinsipper er vurdert i planbeskrivelsen og i saksframlegget. 

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. 

Plan og byggs kommentar 
Kommuneplanen åpner opp for en småbåthavn i dette området. Om det er en 
utvidelse av eksisterende eller en ny er forholdsvis irrelevant da den har behov for 
infrastruktur som bedre vei og parkering uansett. 
Vaglebryggen vil ikke bli berørt. Den videreføres som i gjeldende regulering. 
Det er gjort undersøkelser på natur-, marint- og biologisk mangfold. Undersøkelsene 
tilsier at konsekvensen ikke vil være så høy at denne utviklingen ikke kan tillates. 
Det vises også til svaret under Naturvernforbundet i Søgne. 
Kommuneplanen åpner opp for en småbåthavn i dette området. Vi mener det er 
bedre å samle småbåthavneaktiviteten enn å spre den langs hele kystlinjen. 

Svein A. Solgård 
Området er offentlig sikret friluftsarealer. 
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 bra for de som i dag benytter området. 

Plan og byggs kommentar 
Arealet som omfatter statlig sikret friluftsarealer benyttes kun til justering av 
veilinjen og gang- og sykkelvei. Dette er det gitt tillatelse til av Miljødirektoratet i 
2019. 
Kommuneplanen åpner opp for en småbåthavn i dette området. Det er gjort 
undersøkelser på natur-, marint- og biologisk mangfold. Undersøkelsene tilsier at 
konsekvensen ikke vil være så høy at denne utviklingen ikke kan tillates. Det vises 
også til svaret under Naturvernforbundet i Søgne. 
Parkeringsanlegget er flyttet lengre sør og til oversiden av veien. Plan og bygg ser 
ikke for seg at det kommer videre utvikling av småbåthavner i dette området. Vi 
mener grensen for utbygging er nådd. 

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. 
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- Hverken parkeringshus eller gang- og sykkel passer i strandsonen. Utbyggingen vil 
være en belasting for området. Torvesanden er en viktig badestrand. 

 
 
Plan og byggs kommentar 
- Kommuneplanen åpner opp for en småbåthavn i dette området. Vi mener det er 

bedre å samle småbåthavneaktiviteten enn å spre den langs hele kystlinjen. Utover 
dette kan vi ikke regulere båttrafikken i fjorden. 

- Plasseringen vil ikke være sjenerende for aktiviteten på Torvesanden. Det benyttes 
heller ikke et areale som er opparbeidet til aktivitet.  

- Parkeringshuset er flyttet til oversiden av veien. Gang- og sykkelveien plasseres 
forholdsvis skånsomt i terrenget og det er behov for denne langs veien for å bedre 
trafikksikkerheten.  

- Plan og bygg ser ikke for seg at det kommer videre utvikling av småbåthavner i 
dette området. Vi mener grensen for utbygging er nådd. 
 

 
2. gangs offentlig ettersyn - 2021 
Planforslaget lå ute til 2. gangs offentlig ettersyn i perioden 02.07.21 – 27.08.21. I 
denne høringsperioden var det spesifisert at man ønsket innspill på de endringene som 
var blitt gjort sammenlignet med planforslaget som lå ute til 1. gangs offentlig ettersyn i 
2017. Følgende ble spesifisert i høringsbrevet: 
 

 
Figure 4: Utsnitt fra høringsbrevet som ble sendt ut sommeren 2021. 

 
Statsforvalteren i Agder, 20.08.21 
De viser til sine tidligere innspill fra 2017 og 2019, og har følgende nye kommentarer: 

- Ny veilinje og parkering er klart bedre enn tidligere. 
- Munningen av Lunde-elva med nærområde er svært verdifull naturlokalitet. De 

forutsetter at disse lokaliteten ikke blir vesentlig påvirket av planforslaget. 
- De har ingen kommentar til naturmangfoldet på land. Men ber om at 

anleggsarbeider utføres nøysomt uten for store inngrep. 
- De vurderer at vanndybden på 15 meter medfører at det ikke er vesentlig fare 

for skadevirkninger på plantelivet bunnen eller oppvirvling. 
- Det er viktig å forebygge ny forurensing. De anbefaler en bestemmelse som 

ivaretar drift og vedlikehold av anlegg som er knyttet til å forhindre 
forurensning, jf. bestemmelse 2.5. 

- Statlig sikret friluftsområde er under ansvarsområde til fylkeskommunen. 
De avslutter med at dette er en reguleringsplan med lang forhistorie. Planforslaget har 
bedre løsninger og er bedre utredet nå enn tidligere.  
 
Plan og byggs kommentar 
- Innspillet fra 2017 er kommentert over. Innspillet fra 2019 er kommentert av 

forslagstiller i planbeskrivelsen. 
- Plan og bygg tar til orientering Statsforvalterens kommentarer mht. plassering av 

veilinje, parkering og hensynet til natur- og biologisk mangfold. Det er gjort 
vurderinger av plasseringer og ytterligere utredninger for å gjøre planforslaget mest 
mulig skånsomt. 

- Når det gjelder forurensning er det ikke hjemmel i lovverket for en bestemmelse slik 
Statsforvalteren foreslår. Det er arbeidet med krav til løsninger som hindrer 

Hverken parkeringshus eller gang- og sykkel passer i strandsonen. Utbyggingen vil 
være en belasting for området. Torvesanden er en viktig badestrand. 

Plan og byggs kommentar 
Kommuneplanen åpner opp for en småbåthavn i dette området. Vi mener det er 
bedre å samle småbåthavneaktiviteten enn å spre den langs hele kystlinjen. Utover 
dette kan vi ikke regulere båttrafikken i fjorden. 
Plasseringen vil ikke være sjenerende for aktiviteten på Torvesanden. Det benyttes 
heller ikke et areale som er opparbeidet ti l aktivitet. 
Parkeringshuset er flyttet ti l oversiden av veien. Gang- og sykkelveien plasseres 
forholdsvis skånsomt i terrenget og det er behov for denne langs veien for å bedre 
trafikksikkerheten. 
Plan og bygg ser ikke for seg at det kommer videre utvikling av småbåthavner i 
dette området. Vi mener grensen for utbygging er nådd. 

2. gangs offentlig ettersyn - 2 0 2 1  
Planforslaget lå ute til 2. gangs offentlig ettersyn i perioden 02.07.21 - 27.08.21. I 
denne høringsperioden var det spesifisert at man ønsket innspill på de endringene som 
var blitt gjort sammenlignet med planforslaget som lå ute til 1. gangs offentlig ettersyn i 
2017. Følgende ble spesifisert i høringsbrevet: 

Vi gjør oppmerksom på at planforslaget tidl igere har vært på offentlig høring i mars 
2017, og det ble i desember 2019 varslet en utvidelse av planens avgrensing for å 
flytte på parkeringsarealet. Vi ønsker i denne høringen spesielt kommentarer 
knyttet til endringen og utredninger som er gjort etter 2017 høringen: 

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

Figure 4: Utsnitt fra høringsbrevet som ble sendt ut sommeren 2021. 

Statsforvalteren i Agder, 20.08.21 
De viser ti l sine tidligere innspill fra 2017 og 2019, og har følgende nye kommentarer: 

Ny veilinje og parkering er klart bedre enn tidligere. 
Munningen av Lunde-elva med nærområde er svært verdifull naturlokalitet. De 
forutsetter at disse lokaliteten ikke blir vesentlig påvirket av planforslaget. 
De har ingen kommentar ti l naturmangfoldet på land. Men ber om at 
anleggsarbeider utføres nøysomt uten for store inngrep. 
De vurderer at vanndybden på 15 meter medfører at det ikke er vesentlig fare 
for skadevirkninger på plantelivet bunnen eller oppvirvling. 
Det er viktig å forebygge ny forurensing. De anbefaler en bestemmelse som 
ivaretar drift og vedlikehold av anlegg som er knyttet ti l å forhindre 
forurensning, jf. bestemmelse 2.5. 
Statlig sikret friluftsområde er under ansvarsområde til fylkeskommunen. 

De avslutter med at dette er en reguleringsplan med lang forhistorie. Planforslaget har 
bedre løsninger og er bedre utredet nå enn tidligere. 

Plan og byggs kommentar 
Innspillet fra 2017 er kommentert over. Innspillet fra 2019 er kommentert av 
forslagstiller i planbeskrivelsen. 
Plan og bygg tar til orientering Statsforvalterens kommentarer mht. plassering av 
veilinje, parkering og hensynet til natur- og biologisk mangfold. Det er gjort 
vurderinger av plasseringer og ytterligere utredninger for å gjøre planforslaget mest 
mulig skånsomt. 
Når det gjelder forurensning er det ikke hjemmel i lovverket for en bestemmelse slik 
Statsforvalteren foreslår. Det er arbeidet med krav til løsninger som hindrer 
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forurensning fra parkeringsdekket. Dette er lagt inn i bestemmelsene. Det er 
regulert inn et areal for renovasjon ved parkeringsanlegget. 

- Det er lagt inn krav til gjennomføringsplan til anleggsarbeidene for å hindre negativ 
påvirkning på fugl i den sårbare hekkeperioden og forurensende utslipp i sjø. Det er 
også stilt krav om oppgradering og utvidelse av eksisterende oljering. 

- Mht. til statlig sikret friluftsarealer er dette ivaretatt gjennom tillatelse fra 
Miljødirektoratet (2019). 

-  
Agder fylkeskommune v/ Regionalavdelingen, 27.08.21 
De viser til sitt tidligere innspill datert 03.05.2017. 
- Anleggelse av gang- og sykkelvei i statlig sikret friområdet er gitt samtykke til av 

Miljødirektoratet i brev av 19.11.2019. Det har ingen ytterligere merknader til dette. 
 
Plan og byggs kommentar 
- Innspillet fra 2017 er kommentert over. 

 
Statens Vegvesen, 06.07.21 
- De er positive til anleggelse av gang- og sykkelvei. 
- Ansvaret for fylkesveien ligger hos fylkeskommunen. 
 
Plan og byggs kommentar 
- Merknader tas til orientering. 

 
Norges energi- og miljødirektorat, 28.06.21 
- Avgir sin generelle tilbakemelding og henviser til offentlig informasjon.  
- Videre er det kommunens ansvar å ivareta nødvendige hensyn knyttet til flom, 

skred, overvann og energianlegg.  
- Ved behov for bistand kan NVE kontaktes 
 
Plan og bygg sin kommentar 
- I denne saken ser vi ikke behov for spesiell oppfølging mht. ras, flom og skred. 
-    
Kystverket, 06.07.21 
- Viser til at båthavnens plassering er angitt i kommuneplanens arealdel. 
- Minner om at tiltak som kan påvirker ferdsel og sikkerhet i sjøområdene krever 

tillatelse etter havne- og farvannsloven. F.eks. brygger og fortøyningsinstallasjoner. 
 
Plan og bygg sin kommentar 
- Forslagstiller er gjort kjent med behovet for å søke etter tillatelser etter andre 

lovverk. 
-  
Norsk Maritimt museum, 09.07.21 
- De anbefaler at Askeladden ID 219318 reguleres til bevaring. Det finnes også 

tilsvarende registreringer utenfor planområdet. 
- Det kan søkes dispensasjon om tiltak i arealet. NMM vil gi en faglig tilrådning med 

anbefalte vilkår ved en eventuell dispensasjon. Jf. også veileder fra Riksantikvaren. 
 
Plan og bygg sin kommentar 
- Kulturminnet er regulert til bevaring med tilhørende bestemmelser. 
- NMM tilrådning i forbindelse med en eventuell dispensasjon tas til orientering. Det er 

i forbindelse med vedtak av reguleringsplanen ikke aktuelt å søke dispensasjon. 
 

Fiskeridirektoratet, 26.08.21 
- Det må også være et mål at marint biologisk mangfold generelt sett ikke skal 

berøres negativt. Eventuelle tiltak må gjennomføres skånsomt. 
- Det er registreringer av ålegress og gyteplass for torsk i nærheten av 

småbåthavnen. Arealene er sårbare for menneskelig aktivitet, også i nærområdet. 
Arealbeslag, dumping, mudring, utfylling ol. bør unngås. Positive til at båtplassene 
samles på en plass – utvidelse av eksisterende anlegg. Deres vurdering er at slik 

forurensning fra parkeringsdekket. Dette er lagt inn i bestemmelsene. Det er 
regulert inn et areal for renovasjon ved parkeringsanlegget. 
Det er lagt inn krav t i l  gjennomføringsplan til anleggsarbeidene for å hindre negativ 
påvirkning på fugl i den sårbare hekkeperioden og forurensende utslipp i sjø. Det er 
også stilt krav om oppgradering og utvidelse av eksisterende oljering. 
Mht. t i l  statlig sikret friluftsarealer er dette ivaretatt gjennom tillatelse fra 
Miljodirektoratet (2019). 

Agder fylkeskommune v/ Regionalavdelingen, 27.08.21 
De viser t i l  sitt tidligere innspill datert 03.05.2017. 

Anleggelse av gang- og sykkelvei i statlig sikret friområdet er gitt samtykke t i l  av 
Miljødirektoratet i brev av 19.11.2019. Det har ingen ytterligere merknader t i l  dette. 

Plan og byggs kommentar 
Innspillet fra 2017 er kommentert over. 

Statens Vegvesen, 06.07.21 
De er positive t i l  anleggelse av gang- og sykkelvei. 
Ansvaret for fylkesveien ligger hos fylkeskommunen. 

Plan og byggs kommentar 
Merknader tas t i l  orientering. 

Norges energi- og miljodirektorat, 28.06.21 
Avgir sin generelle tilbakemelding og henviser t i l  offentlig informasjon. 
Videre er det kommunens ansvar å ivareta nødvendige hensyn knyttet t i l  flom, 
skred, overvann og energianlegg. 
Ved behov for bistand kan NVE kontaktes 

Plan og bygg sin kommentar 
I denne saken ser vi ikke behov for spesiell oppfølging mht. ras, flom og skred. 

Kystverket, 06.07.21 
Viser t i l  at båthavnens plassering er angitt i kommuneplanens arealdel. 
Minner om at tiltak som kan påvirker ferdsel og sikkerhet i sjøområdene krever 
tillatelse etter havne- og farvannsloven. F.eks. brygger og fortøyningsinstallasjoner. 

Plan og bygg sin kommentar 
Forslagstiller er gjort kjent med behovet for å søke etter tillatelser etter andre 
lovverk. 

Norsk Maritimt museum. 09.07.21 
De anbefaler at Askeladden ID 219318 reguleres t i l  bevaring. Det finnes også 
tilsvarende registreringer utenfor planområdet. 
Det kan søkes dispensasjon om tiltak i arealet. NMM vil gi en faglig tilrådning med 
anbefalte vilkår ved en eventuell dispensasjon. Jf. også veileder fra Riksantikvaren. 

Plan og bygg sin kommentar 
Kulturminnet er regulert t i l  bevaring med tilhørende bestemmelser. 
NMM tilrådning i forbindelse med en eventuell dispensasjon tas til orientering. Det er 
i forbindelse med vedtak av reguleringsplanen ikke aktuelt å søke dispensasjon. 

Fiskerid i rektoratet, 26. 08. 21 
Det må også være et mål at marint biologisk mangfold generelt sett ikke skal 
berøres negativt. Eventuelle tiltak må gjennomføres skånsomt. 
Det er registreringer av ålegress og gyteplass for torsk i nærheten av 
småbåthavnen. Arealene er sårbare for menneskelig aktivitet, også i nærområdet. 
Arealbeslag, dumping, mudring, utfylling ol. bør unngås. Positive til at båtplassene 
samles på en plass - utvidelse av eksisterende anlegg. Deres vurdering er at slik 
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anlegg bør ligger på dypere vann. De forstår det slik at det ikke skal gjøres tiltak på 
sjøbunnen annet en forankring av brygge. 

- De minner om plikten til å sørge for miljømessig avfallshåndtering og at 
virksomheten ikke skader miljøet. Dette betyr forskriftsmessig håndtering. De 
forutsetter at bestemmelser om avbøtende tiltak mot forurensing og skadelig utslipp 
tas inn. Det henvises til en veileder fra Miljødirektoratet. 

 
Plan og byggs kommentar 
- Det ligger tidligere vurderinger til grunn for arealformålet båthavn i 

kommuneplanen. Det er gjort ytterligere undersøkelser som utelukker funn av 
konkrete maritime/naturverdier innenfor arealet avsatt til småbåtanlegg eller 
parkering. Det er presisert at det kun tillates moring/ forankring av anlegget på 
sjøbunnen i bestemmelsene. 

- Det er arbeidet med krav til løsninger som hindrer forurensning fra 
parkeringsdekket. Dette er lagt inn i bestemmelsene. Det er regulert inn et areal for 
renovasjon ved parkeringsanlegget. 

- Det er stilt krav om oppgradering og utvidelse av eksisterende oljering, og at det 
ikke tillates arbeider i hekkesesongen. 

-  
Agder Energi Nett, 27.08.21 
- Det er ingen konflikter med deres anlegg 
- Hvis det er behov for økt uttak, må det settes av et areal til ny nettstasjon i 

planområdet. 
 
Plan og byggs kommentar: 
- Det er lagt inn et areal for nettstasjon ved parkeringsplassen. 

 
Naturvernforbundet 27.08.21 
- De er svært bekymret for den miljømessige belastningen i Torvefjorden. Det er over 

900 plasser i området.  
- De mener undersøkelsen av bunnforhold/ sediment undersøkelser også skulle vært 

tatt under eksisterende båthavn. De anser dette som en utvidelse av eksisterende 
båthavn. Dette må undersøkes til 2. gangs offentlig ettersyn. 

 
Plan og byggs kommentarer 
- Plan og bygg forholder seg til at dette arealet er avsatt i kommunen planen og er 

tidligere blitt pekt på som en lokasjon i båtplassutredning fra 2010. Når det gjelder 
antall båtplasser i Torvefjorden så er det regulert følgende småbåtanlegg: 
- Torvefjorden 300 plasser 
- Ausvikheia 136 plasser 
- Vaglen 200 plasser (ny) 
- I tillegg er det regulert private bryggeanlegg i forbindelse med fritidsboliger og 

sjøboder langs strandsonen.  
Plan og bygg ser ikke for seg at det kommer videre utvikling av større 
småbåthavner i dette området. 

- Bunnforholdene er undersøkt og vi har tillit til den undersøkelsen som er 
gjennomført. Det er kommentert i undersøkelse at på grunn av tilgrensende 
båthavns alder er det TBT i området som er undersøkt. Å gjennomføre undersøkelse 
av naboareal for å konstatere dette mener vi ikke er nødvendig.  

- Vi støtter oss til uttalelsene fagmyndighetene; Fiskeridirektoratet og 
Statsforvalteren. De har ikke kommet med innsigelser på grunnlag av 
dokumentasjonen i rapportene. Jf. ellers saksframlegget og kommentarer til 
merknaden fra Zoologisk forening m.fl., Fiskeridirektoratet og Statsforvalteren. Det 
er lagt inn forbud mot anleggsarbeider i hekkesesongen. Det er også stilt krav om 
oppgradering og utvidelse av eksisterende oljering. 

- Dette var 2. gangs offentlig ettersyn. Vi kan ikke se at det er grunn for flere 
offentlig ettersyn på bakgrunn av det som er justert i planforslaget. Saken fremmes 
nå til politisk sluttbehandling. 

 

anlegg bør ligger på dypere vann. De forstår det slik at det ikke skal gjøres tiltak på 
sjøbunnen annet en forankring av brygge. 
De minner om plikten til å sørge for miljømessig avfallshåndtering og at 
virksomheten ikke skader miljøet. Dette betyr forskriftsmessig håndtering. De 
forutsetter at bestemmelser om avbøtende tiltak mot forurensing og skadelig utslipp 
tas inn. Det henvises til en veileder fra Miljødirektoratet. 

Plan og byggs kommentar 
Det ligger tidligere vurderinger ti l grunn for arealformålet båthavn i 
kommuneplanen. Det er gjort ytterligere undersøkelser som utelukker funn av 
konkrete maritime/naturverdier innenfor arealet avsatt ti l småbåtanlegg eller 
parkering. Det er presisert at det kun tillates moring/ forankring av anlegget på 
sjøbunnen i bestemmelsene. 
Det er arbeidet med krav til løsninger som hindrer forurensning fra 
parkeringsdekket. Dette er lagt inn i bestemmelsene. Det er regulert inn et areal for 
renovasjon ved parkeringsanlegget. 
Det er stilt krav om oppgradering og utvidelse av eksisterende oljering, og at det 
ikke tillates arbeider i hekkesesongen. 

Agder Energi Nett, 27.08.21 
Det er ingen konflikter med deres anlegg 
Hvis det er behov for økt uttak, må det settes av et areal ti l ny nettstasjon i 
planområdet. 

Plan og byggs kommentar: 
Det er lagt inn et areal for nettstasjon ved parkeringsplassen. 

Naturvernforbundet 27 .08.21 
De er svært bekymret for den miljømessige belastningen i Torvefjorden. Det er over 
900 plasser i området. 
De mener undersøkelsen av bunnforhold/ sediment undersøkelser også skulle vært 
tatt under eksisterende båthavn. De anser dette som en utvidelse av eksisterende 
båthavn. Dette må undersøkes til 2. gangs offentlig ettersyn. 

Plan og byggs kommentarer 
Plan og bygg forholder seg til at dette arealet er avsatt i kommunen planen og er 
tidligere blitt pekt på som en lokasjon i båtplassutredning fra 2010. Når det gjelder 
antall båtplasser i Torvefjorden så er det regulert følgende småbåtanlegg: 

Torvefjorden 300 plasser 
Ausvikheia 136 plasser 
Vaglen 200 plasser (ny) 
I tillegg er det regulert private bryggeanlegg i forbindelse med fritidsboliger og 
sjøboder langs strandsonen. 

Plan og bygg ser ikke for seg at det kommer videre utvikling av større 
smäbäthavner i dette omrädet. 
Bunnforholdene er undersøkt og vi har tillit ti l den undersøkelsen som er 
gjennomført. Det er kommentert i undersøkelse at på grunn av tilgrensende 
båthavns alder er det TBT i området som er undersøkt. Å gjennomføre undersøkelse 
av naboareal for å konstatere dette mener vi ikke er nødvendig. 
Vi støtter oss til uttalelsene fagmyndighetene; Fiskeridirektoratet og 
Statsforvalteren. De har ikke kommet med innsigelser på grunnlag av 
dokumentasjonen i rapportene. Jf. ellers saksframlegget og kommentarer ti l 
merknaden fra Zoologisk forening m.fl., Fiskeridirektoratet og Statsforvalteren. Det 
er lagt inn forbud mot anleggsarbeider i hekkesesongen. Det er også stilt krav om 
oppgradering og utvidelse av eksisterende oljering. 
Dette var 2. gangs offentlig ettersyn. Vi kan ikke se at det er grunn for flere 
offentlig ettersyn på bakgrunn av det som er justert i planforslaget. Saken fremmes 
nå til politisk sluttbehandling. 
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Zoologisk, Botanisk, Ornitologisk og Entomologisk foreninger 20.07.21 
 
- Torvefjorden og Torvesanden er et unikt område, som vil bli ytterligere negativt 

påvirket. Dette marine miljøet og fuglelivet er unikt i Søgne. Både ved utløpet av 
Lundeelva, men også på holmer videre utover. F.eks. Niglus holmene.  

- Det er stor hekkeaktivitet i området og i denne perioden er fuglene ekstra 
følsomme. Økt båttrafikk, men også helikoptertrafikk i forbindelse med 
hyttebygging, er en påkjenning. De mener det er lovstridig å forstyrre koloniene i 
hekketiden. De har prøvd å få kommunen til å ta tak i dette. 

- Området benyttes også som rasteplass for trekkfugler. Her fyller de på for videre 
trekk sør- eller nordover. 

- De nevner opp insekt- og plantearter som er på rødlisten i området.  
- De påpeker at småbåtanlegg har følgende negativ påvirkning: 

- Begrenser lystilgang og skyggelegging som reduserer livsbetingelser for ålegress 
og tangarter mm. 

- Økt forurensing og sediment dryss på grunn av stor produksjon av grønnalger, 
biofilm og trådalger. Dette medfører oksygenfatting/fri bunn. 

- Redusert vannutskifting på grunn av mindre bølgeaktivitet. 
- Økt kjemisk belastning på grunn av bunnstoff. 
- Økt fare for skader på Lundeelva deltaområde og våtmarksbeite ved utslipp fra 

båter og tankanlegg. 
- Dette området må tas vare på. Vi trenger dette for å ta vare på artsrikdommen. De 

viser til at området ble foreslått som naturvernområde til kommuneplanen i 1995, 
men dessverre ikke vedtatt. 

- De mener administrasjonen og politikerne må ta ansvar og la Torvefjorden leve uten 
mer utbygging 

 
Plan og byggs kommentarer 
- Småbåthavnene er plassert i henhold til kommuneplanen, på grunnlag av en 

overordnet rapport fra 2010. Det er gjort undersøkelser på natur-, marint- og 
biologisk mangfold som viser at båthavnen ikke vil komme i direkte konflikt med 
sårbare registreringer. Det er dybdeforhold som vil gi lite oppvirvling, og det tillates 
kun enkle tiltak på sjøbunnen for å ikke forstyrre denne. Skyggevirkningen fra 
båtene vil være mindre på grunn av plasseringen til båthavnen.  

- Etableringen vil føre til økt båttrafikk, og vi er klar over at dette kan være 
utfordrende spesielt i hekkeperioden. Selve båthavna kommer ikke i konflikt med 
hekkeområdene eller furasjeringsområdene. Holmen som nevnes ligger i tilknytning 
til den andre båthavna, og vi kan ikke regulere dette forholdet i denne 
detaljreguleringen. Vi mener dette må tas i henhold til naturmangfoldloven og ikke 
plan- og bygningsloven. Det er ikke mulig å sette krav til tidspunkt for båttrafikk 
eller type aktivitet. Vi mener også at båttrafikken vil være begrenset i høysesong for 
hekking og trekkfugler. Det gjelder også en generell aktsomhetsplikt etter 
naturmangfoldloven § 15 for hekkeområder. 

- Vi mener at utbyggingen i planområdet ikke vil gi en vesentlig svekkelse av insekt- 
og plantelivet i området. 

- Når det gjelder påstandene om negativ påvirkning er disse tilbakevist i 
fagrapporten. Vi støtter oss på denne. Vi presiseres at det skal ikke etableres 
tankanlegg/bensinpumper på anlegget. Det er også lagt inn forurensingstiltak for 
overvann fra parkeringsarealet.  

- Det er lagt inn forbud mot anleggsarbeider i hekkesesongen. Det er også stilt krav 
om oppgradering og utvidelse av eksisterende oljering. 

 
Elin S. og Svein G. Ravnevand og Ann Marie Solgård 24.08.21 
 
- De mener parkeringsplassen bør flyttes lengre nord og østover. Synligheten vil bli 

mindre, avstand til båthavnen mindre og tilgrensende hytter vil ikke bli så sjenert av 
støy og forurensing. 

Zoologisk, Botanisk, Ornitologisk og Entomologisk foreninger 20.07.21 

Torvefjorden og Torvesanden er et unikt område, som vil bli ytterligere negativt 
påvirket. Dette marine miljøet og fuglelivet er unikt i Søgne. Både ved utløpet av 
Lundeelva, men også på holmer videre utover. F.eks. Niglus holmene. 
Det er stor hekkeaktivitet i området og i denne perioden er fuglene ekstra 
følsomme. Økt båttrafikk, men også helikoptertrafikk i forbindelse med 
hyttebygging, er en påkjenning. De mener det er lovstridig å forstyrre koloniene i 
hekketiden. De har prøvd å få kommunen til å ta tak i dette. 
Området benyttes også som rasteplass for trekkfugler. Her fyller de på for videre 
trekk sør- eller nordover. 
De nevner opp insekt- og plantearter som er på rødlisten i området. 
De päpeker at smäbätanlegg har folgende negativ pävirkning: 

Begrenser lystilgang og skyggelegging som reduserer livsbetingelser for ålegress 
og tangarter mm. 
Økt forurensing og sediment dryss på grunn av stor produksjon av grønnalger, 
biofilm og trådalger. Dette medfører oksygenfatting/fri bunn. 
Redusert vannutskifting på grunn av mindre bølgeaktivitet. 
Økt kjemisk belastning på grunn av bunnstoff. 
Økt fare for skader på Lundeelva deltaområde og våtmarksbeite ved utslipp fra 
båter og tankanlegg. 

Dette området må tas vare på. Vi trenger dette for å ta vare på artsrikdommen. De 
viser ti l at området ble foreslått som naturvernområde til kommuneplanen i 1995, 
men dessverre ikke vedtatt. 
De mener administrasjonen og politikerne må ta ansvar og la Torvefjorden leve uten 
mer utbygging 

Plan og byggs kommentarer 
Småbåthavnene er plassert i henhold til kommuneplanen, på grunnlag av en 
overordnet rapport fra 2010. Det er gjort undersøkelser på natur-, marint- og 
biologisk mangfold som viser at båthavnen ikke vil komme i direkte konflikt med 
sårbare registreringer. Det er dybdeforhold som vil gi lite oppvirvling, og det tillates 
kun enkle tiltak på sjøbunnen for å ikke forstyrre denne. Skyggevirkningen fra 
båtene vil være mindre på grunn av plasseringen til båthavnen. 
Etableringen vil føre til økt båttrafikk, og vi er klar over at dette kan være 
utfordrende spesielt i hekkeperioden. Selve båthavna kommer ikke i konflikt med 
hekkeområdene eller furasjeringsomrädene. Holmen som nevnes ligger i tilknytning 
til den andre båthavna, og vi kan ikke regulere dette forholdet i denne 
detaljreguleringen. Vi mener dette må tas i henhold til naturmangfoldloven og ikke 
plan- og bygningsloven. Det er ikke mulig å sette krav til tidspunkt for båttrafikk 
eller type aktivitet. Vi mener også at båttrafikken vil være begrenset i høysesong for 
hekking og trekkfugler. Det gjelder også en generell aktsomhetsplikt etter 
naturmangfoldloven § 15 for hekkeområder. 
Vi mener at utbyggingen i planområdet ikke vil gi en vesentlig svekkelse av insekt- 
og plantelivet i området. 
Når det gjelder påstandene om negativ påvirkning er disse tilbakevist i 
fagrapporten. Vi støtter oss på denne. Vi presiseres at det skal ikke etableres 
tankanlegg/bensinpumper på anlegget. Det er også lagt inn forurensingstiltak for 
overvann fra parkeringsarealet. 
Det er lagt inn forbud mot anleggsarbeider i hekkesesongen. Det er også stilt krav 
om oppgradering og utvidelse av eksisterende oljering. 

Elin S. og Svein G. Ravnevand og Ann Marie Solgård 24.08.21 

De mener parkeringsplassen bør flyttes lengre nord og østover. Synligheten vil bli 
mindre, avstand til båthavnen mindre og tilgrensende hytter vil ikke bli så sjenert av 
støy og forurensing. 
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- Det er uheldig med økt trafikk forbi Vaglestranden/Torvsanden som er en mye brukt 
badeplass. 
 

 
Plan og byggs kommentarer 
- Terrenget i området er vanskelig uansett hvor man legger til rette for en parkering. 

Den vil bli synlig, men vi får samlet inngrepene istedenfor å spre inngrepene langs 
hele landsiden. Vi anser ikke denne plasseringen som sjenerende for 
fritidsbebyggelsen som ligger sørover både terreng og vegetasjon vil gi en god 
buffer. 

- Vi kan ikke se at økt trafikk pga. etablering av småbåtanlegget er problematisk for 
bruken av Torvesanden/Vaglestranden.  

 
Willi Bjørsvik mfl. 25.08.21 
 
- Firluftlivsmulighetene knyttet til bade- og strand aktiviteter er viktige i Torvefjorden. 

Økt båttrafikk vil være sjenerende og belastende. 
- Torvefjorden er sterkt belastet med forurensing. Dette er dokumentert i tidligere 

undersøkelser og rapport. Det er nok båtplasser i Torvefjorden og innover 
Lundeelva. 

- Fjorden blir svært sjenert av toalettømming fra fritidsbåtene, se vedlagte bilder. 
Forskriften om tømming 300 meter fra land er det ingen som respekterer. Dette 
forbudet må informeres om i anleggene. Mellom Kristiansand og Båly havn i 
Lindesnes er det kun Trysnes som har godkjent tømmefasiliteter for båttoaletter.   

- De er bekymret for fuglelivet i fjorden med nye båtplasser. Det har tydelig bedret 
seg de siste årene. Både med Makrellterne og havørn. Det er ålegress i fjorden og 
fisken er på vei tilbake etter mange år med fiskeforbud. De mener at utbygging av 
ytterligere 200 båtplasser ikke kan tillates uten en konsekvensutredning som 
belyser forurensing og støy fra menneskelig påvirkning. 

 
Plan og byggs kommentarer 
- Vi kan ikke se at økt trafikk pga. etablering av småbåtanlegget er problematisk for 

bruken av Torvesanden/Vaglestranden. 
- Småbåthavnene er plassert i henhold til kommuneplanen, på grunnlag av en 

overordnet rapport fra 2010. 
- Vi er enig i at tømming av båttoalett ikke hører hjemme i dette område. Dette 

reguleres i eget lovverk og vi kan dessverre ikke gjennom reguleringsplanen styre 
folks oppførsel. Vi oppfordrer forslagstiller til å informere om tømmeforbudet. Det er 
ikke aktuelt å stille krav om et tømmeanlegg. Dette krever en del infrastruktur. Det 
er lagt opp til renovasjon for annen søppel ved parkeringsplassen. 

- Om hensynet til naturmangfoldet henvises det til svar over. Det gjøres tiltak for å 
begrense skader i anleggsperioden. 

 
 
Endringer etter offentlig ettersyn 
Det er gjort noen justeringer i plankart og bestemmelser etter 2. gang offentlig ettersyn. 
Justeringen knytter seg til strøm og ivaretagelse av kultur- og miljøhensyn. Endringene 
er konkretisert under. 
 
Plankartet 
Det er lagt inn to områder hvor det er mulig å etablere nettstasjon og håndtere 
avfallscontainere. Endringen omfatter også nye bestemmelse 1.3 

Det er uheldig med økt trafikk forbi Vaglestranden/Torvsanden som er en mye brukt 
badeplass. 

Plan og byggs kommentarer 
Terrenget i området er vanskelig uansett hvor man legger til rette for en parkering. 
Den vil bli synlig, men vi får samlet inngrepene istedenfor å spre inngrepene langs 
hele landsiden. Vi anser ikke denne plasseringen som sjenerende for 
fritidsbebyggelsen som ligger sørover både terreng og vegetasjon vil gi en god 
buffer. 
Vi kan ikke se at økt trafikk pga. etablering av småbåtanlegget er problematisk for 
bruken av Torvesanden/Vaglestranden. 

Willi BjOrsvik mfl. 25.08.21 

Firluftlivsmulighetene knyttet til bade- og strand aktiviteter er viktige i Torvefjorden. 
Økt båttrafikk vil være sjenerende og belastende. 
Torvefjorden er sterkt belastet med forurensing. Dette er dokumentert i tidligere 
undersøkelser og rapport. Det er nok båtplasser i Torvefjorden og innover 
Lundeelva. 
Fjorden blir svært sjenert av toalettømming fra fritidsbåtene, se vedlagte bilder. 
Forskriften om tømming 300 meter fra land er det ingen som respekterer. Dette 
forbudet må informeres om i anleggene. Mellom Kristiansand og Bäly havn i 
Lindesnes er det kun Trysnes som har godkjent tømmefasiliteter for båttoaletter. 
De er bekymret for fuglelivet i fjorden med nye båtplasser. Det har tydelig bedret 
seg de siste årene. Både med Makrellterne og havørn. Det er ålegress i fjorden og 
fisken er på vei tilbake etter mange år med fiskeforbud. De mener at utbygging av 
ytterligere 200 båtplasser ikke kan tillates uten en konsekvensutredning som 
belyser forurensing og støy fra menneskelig påvirkning. 

Plan og byggs kommentarer 
Vi kan ikke se at økt trafikk pga. etablering av småbåtanlegget er problematisk for 
bruken av Torvesanden/Vaglestranden. 
Småbåthavnene er plassert i henhold til kommuneplanen, på grunnlag av en 
overordnet rapport fra 2010. 
Vi er enig i at tømming av båttoalett ikke hører hjemme i dette område. Dette 
reguleres i eget lovverk og vi kan dessverre ikke gjennom reguleringsplanen styre 
folks oppførsel. Vi oppfordrer forslagstiller ti l å informere om tømmeforbudet. Det er 
ikke aktuelt å stille krav om et tømmeanlegg. Dette krever en del infrastruktur. Det 
er lagt opp til renovasjon for annen søppel ved parkeringsplassen. 
Om hensynet ti l naturmangfoldet henvises det til svar over. Det gjøres tiltak for å 
begrense skader i anleggsperioden. 

Endringer etter offentlig ettersyn 
Det er gjort noen justeringer i plankart og bestemmelser etter 2. gang offentlig ettersyn. 
Justeringen knytter seg til strøm og ivaretagelse av kultur- og miljøhensyn. Endringene 
er konkretisert under. 

Plankartet 
Det er lagt inn to områder hvor det er mulig å etablere nettstasjon og håndtere 
avfallscontainere. Endringen omfatter også nye bestemmelse 1.3 
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Figur 1: Nye arealer lagt inn ASB1 og ASB2. 

Båndlegging av automatisk fredede kulturminner under vann er lagt inn. Endringen 
omfatter også nye bestemmelse 5.1 og del av 4.1. 
 

 
Figur 2: Automatisk fredet kulturminne markert med båndleggingssone. Ballastrøyser. 

Bestemmelser 
Følgende bestemmelser har fått endringer eller er blitt lagt til. Endringen vises med 
kursiv. 
 
1.3 Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg – ASB 
Arealene er private for småbåtanlegget og tilhørende parkeringsareal. De skal benyttes til 
avfallsløsning og nettstasjon for strøm. 
 
2.3 Veg – SV 
O_SV1 er eksisterende offentlige vei. O_SV2 er offentlig vei og opparbeides, iht. veinormal for 
Kristiansand kommune, som samlevei Sa1 frem til SV5/SV7. Videre sørover skal o_SV2 
opparbeides som atkomstvei A1. 
 
I o_SV3 tillates båtslipp og av- og påstigning av båttrafikk. 
 
Revegetering av grøft og sidearealer med stedegen vegetasjon skal ivaretas. 
 
2.4 Gang- og sykkelvei – SGS 
Gang- og sykkelvei skal opparbeides i henhold til plankart og tekniske planer. 
 
Revegetering av grøft og sidearealer med stedegen vegetasjon skal ivaretas. 
 
2.5 parkeringsplasser – SPP 
SPP er privat parkeringsplass for småbåthavn VS. Det tillates inntil 60 parkeringsplasser. 

) 

( 

Figur 1: Nye arealer lagt inn ASB1 og ASB2. 

Båndlegging av automatisk fredede kulturminner under vann er lagt inn. Endringen 
omfatter også nye bestemmelse 5.1 og del av 4.1. 
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Figur 2: Automatisk fredet kulturminne markert med bändleggingssone. Ballastroyser. 
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Bestemmelser 
Følgende bestemmelser har fått endringer eller er blitt lagt ti l. Endringen vises med 
kursiv. 

1.3 Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg- ASB 
Arealene er private for småbåtanlegget og tilhørende parkeringsareal. De skal benyttes til 
avfallsløsning og nettstasjon for strøm. 

2.3 V e g - S V  
O_SV1 er eksisterende offentlige vei. O_SV2 er offentlig vei og opparbeides, iht. veinormal for 
Kristiansand kommune, som samlevei Sa1 frem til SV5/SV7. Videre sørover skal o_SV2 
opparbeides som atkomstvei A1. 

I o_SV3 tillates båtslipp og av- og påstigning av båttrafikk. 

Revegetering av grøft og sidearealer med stedegen vegetasjon skal ivaretas. 

2.4 Gang- og sykkelvei - SGS 
Gang- og sykkelvei skal opparbeides i henhold til plankart og tekniske planer. 

Revegetering av grøft og sidearealer med stedegen vegetasjon skal ivaretas. 

2.5 parkeringsplasser - SPP 
SPP er privat parkeringsplass for småbåthavn VS. Det tillates inntil 60 parkeringsplasser. 
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Det tillates båtopplag på parkeringsplassen. 
 
Det tillates ikke utslipp av forurenset vann eller overvann fra parkeringsplassen til terreng. Det 
skal etableres en lokal løsning for håndtering av forurensning. Løsning skal avklares med 
kommunens miljøvernenhet og den skal fremgå av godkjent teknisk plan. 
 
Revegetering av grøft og sidearealer med stedegen vegetasjon skal ivaretas. 
 
4.1 Småbåthavn - VS 
Innenfor arealet VS tillates etablert flytebrygger og bølgedemper. Fra flytebryggene tillates det 
etablert båtplasser med tilhørende utriggere/fortøyningsbommer. Nødvendig forankring av 
anlegget i sjøbunnen tillates, men ikke mudring, fylling, sprenging eller andre fysiske tiltak. 
 
Utriggere ut mot arealet som er båndlagt etter kulturminneloven må ikke være lengre enn 7 
meter. 
 
Det tillates etablering av inntil 200 båtplasser, og minimum 0,3 parkeringsplass pr. båtplass skal 
opparbeides i SPP.  
 
5.1 Båndlegging etter kulturminneloven H-730 
Det tillates ikke tiltak innenfor sonen som på noen måte berører eller skader den fysiske 
lokaliteten. Dette gjelder både på sjøbunnen og sjøoverflate. 
 
6. Miljøkrav 
6.1 Eksisterende oljering skal utvides og oppgraderes slik at den ivaretar også dette anlegg. 
6.2 Det tillates ikke anleggsarbeider eller opparbeidelse i hekkeperioden, april til og med juni. 
 
7.3 Brukstillatelse 
Før det kan gis brukstillatelse til småbåthavn VS skal: 

a. småbåtanlegget BBS1 skal være ferdig opparbeidet. 
b. parkeringsplass SPP skal være ferdig opparbeidet. 
c. turvei GT være ferdig opparbeidet. 
d. Eksisterende oljering skal være utvidet og oppgradert, jf. § 6.1 

 
 
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 
småbåthavn i et ellers lite bebygd område, samt at planen har vært på offentlig ettersyn 
og det allerede har vært en lang prosess i gamle Søgne kommune. Vi er kjent med at det 
er blitt avholdt møter med Torvefjorden Båthavn AL og det er blitt pratet med 
grunneierne og andre rettighetshavere på eiendommene som er involvert.  
 
Intern medvirkning 
Planforslaget som kom inn i 2020 er vurdert i samarbeidsgruppa. Tilbakemeldingene fra 
samarbeidsgruppa er blitt fulgt opp. 
 
PLAN OG BYGGS VURDERING AV PLANFORSLAGET 
Siden planforslaget har en lengre historikk i gamle Søgne kommune har plan og bygg i 
sin behandling forholdt seg til tidligere beslutninger knyttet til utredningskrav og oppstart 
av planarbeidet. Plan og bygg sin behandling har i hovedsak vært knyttet til oppfølging 
av det politiske vedtaket fra 2017, utvidet planområde i 2019 og løsningen som ble 
fremlagt for oss høsten 2020.  
Vi har gjennomført en kvalitetssikring av:  
- bestemmelser og plankart 
- eiendomsforhold og behovet for overdragelse av eiendom til kommunen 
- tekniske planer mht. samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

   
Plan og bygg mener at planforslaget kan fremmes til sluttbehandling. Det er gjort flere 
tilpasninger av planforslaget for å imøtekomme merknader og det er gjort utredninger av 

Det tillates båtopplag på parkeringsplassen. 

Det tillates ikke utslipp av forurenset vann eller overvann fra parkeringsplassen til terreng. Det 
skal etableres en lokal løsning for håndtering av forurensning. Løsning skal avklares med 
kommunens miljøvernenhet og den skal fremgå av godkjent teknisk plan. 

Revegetering av grøft og sidearealer med stedegen vegetasjon skal ivaretas. 

4.1 Småbåthavn - VS 
Innenfor arealet VS tillates etablert flytebrygger og bølgedemper. Fra flytebryggene tillates det 
etablert båtplasser med tilhørende utriggere/fortøyningsbommer. Nødvendig forankring av 
anlegget i sjøbunnen tillates, men ikke mudring, fylling, sprenging eller andre fysiske tiltak. 

Utriggere ut mot arealet som er båndlagt etter kulturminneloven må ikke være lengre enn 7 
meter. 

Det tillates etablering av inntil 200 båtplasser, og minimum 0,3 parkeringsplass pr. båtplass skal 
opparbeides i SPP. 

5.1 Båndlegging etter kulturminneloven H-730 
Det tillates ikke tiltak innenfor sonen som på noen måte berører eller skader den fysiske 
lokaliteten. Dette gjelder både på sjøbunnen og sjøoverflate. 

6. Miljøkrav 
6. 1 Eksisterende oljering skal utvides og oppgraderes slik at den ivaretar også dette anlegg. 
6.2 Det tillates ikke anleggsarbeider eller opparbeidelse i hekkeperioden, april til og med juni. 

7 .3 Brukstillatelse 
Før det kan gis brukstillatelse til småbåthavn VS skal: 

a. småbåtanlegget BBS1 skal være ferdig opparbeidet. 
b. parkeringsplass SPP skal være ferdig opparbeidet. 
c. turvei GT være ferdig opparbeidet. 
d. Eksisterende oljering skal være utvidet og oppgradert, jf § 6. 1 

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 
småbåthavn i et ellers lite bebygd område, samt at planen har vært på offentlig ettersyn 
og det allerede har vært en lang prosess i gamle Søgne kommune. Vi er kjent med at det 
er blitt avholdt møter med Torvefjorden Båthavn AL og det er blitt pratet med 
grunneierne og andre rettighetshavere på eiendommene som er involvert. 

I n t e r n  medvirkning 
Planforslaget som kom inn i 2020 er vurdert i samarbeidsgruppa. Tilbakemeldingene fra 
samarbeidsgruppa er blitt fulgt opp. 

PLAN OG BYGGS VURDERING AV PLANFORSLAGET 
Siden planforslaget har en lengre historikk i gamle Søgne kommune har plan og bygg i 
sin behandling forholdt seg t i l  tidligere beslutninger knyttet t i l  utredningskrav og oppstart 
av planarbeidet. Plan og bygg sin behandling har i hovedsak vært knyttet t i l  oppfølging 
av det politiske vedtaket fra 2017, utvidet planområde i 2019 og løsningen som ble 
fremlagt for oss høsten 2020. 
Vi har gjennomført en kvalitetssikring av: 

bestemmelser og plankart 
eiendomsforhold og behovet for overdragelse av eiendom ti l  kommunen 
tekniske planer mht. samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Plan og bygg mener at planforslaget kan fremmes ti l  sluttbehandling. Det er gjort flere 
tilpasninger av planforslaget for å imøtekomme merknader og det er gjort utredninger av 
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relevant natur-, marint og biologisk mangfold som knytter seg til utviklingen av 
småbåthavnen med tilhørende infrastruktur. Så vil vi presisere at med gjennomføring av 
denne utbyggingen mener vi Torvefjorden har nådd sin tålegrense for denne typen tiltak. 
Vi mener videre at det er enkelte forhold som det er pekt på som eventuelt må reguleres 
etter naturmangfoldloven. For eksempel stenge tilgangen til holmen Østre Niglus og 
regulering av helikoptertrafikk. 
 
Når det gjelder hensynet til det statlig sikret friluftsarealer som ligger nord i planområdet 
rundt Torvesanden, elvemunningen og Vaglen er det i den siste merknaden fra Agder 
fylkeskommune henvist til at Miljødirektoratet har gitt sitt samtykke til tiltak i det sikrede 
arealet for gang- og sykkelvei. Samtykket er datert 19.11.2019.  
 
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. 
Funnet er av ballastrøyser er automatisk fredede kulturminner. Disse er lagt inn med 
båndleggingssone i plankartet. Funnene ligger på sjøbunnen, men det er også viktig at 
det ikke kommer permanente tiltak på sjøoverflaten innenfor dette arealet. Det er derfor 
gjort en vurdering av lengden på utriggerne. Disse kan ut mot båndleggingssonen ikke 
være lengre enn 7 meter. Dette er lagt inn i bestemmelsene for reguleringsformålet 
småbåthavn. Det er undersøkt med fagmyndigheten at kjøring med båt over 
kulturminnet ikke er problematisk på grunn av dybdeforholdet.  
 
Plan og bygg mener planforslaget ivaretar hensynet til kulturminner. 

 
Figur 3: Ballastrøys A og B erstatter tidligere lokalisering 31 og 31 (NMM). 

Landskap og friluftsliv 
Planforslaget opprettholder eksisterende situasjon for de arealene som benyttes til 
offentlig friluftsliv og rekreasjon. Vaglebryggen og Torvesanden opprettholder dagens 
status og omfang. 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.  
 

relevant natur-, marint og biologisk mangfold som knytter seg til utviklingen av 
småbåthavnen med tilhørende infrastruktur. Så vil vi presisere at med gjennomføring av 
denne utbyggingen mener vi Torvefjorden har nådd sin tålegrense for denne typen tiltak. 
Vi mener videre at det er enkelte forhold som det er pekt på som eventuelt må reguleres 
etter naturmangfoldloven. For eksempel stenge tilgangen til holmen Østre Niglus og 
regulering av helikoptertrafikk. 

Når det gjelder hensynet ti l det statlig sikret friluftsarealer som ligger nord i planområdet 
rundt Torvesanden, elvemunningen og Vaglen er det i den siste merknaden fra Agder 
fylkeskommune henvist ti l at Miljødirektoratet har gitt sitt samtykke til tiltak i det sikrede 
arealet for gang- og sykkelvei. Samtykket er datert 19.11.2019. 

Kulturminner 
Det er gjort undersøkelser knyttet ti l arkeologi i vannet. Det er gjort enkelte funn som 
ligger innenfor planavgrensningen. Det har ikke kommet krav til undersøkelser på land. 
Funnet er av ballastrøyser er automatisk fredede kulturminner. Disse er lagt inn med 
bändleggingssone i plankartet. Funnene ligger på sjøbunnen, men det er også viktig at 
det ikke kommer permanente tiltak på sjøoverflaten innenfor dette arealet. Det er derfor 
gjort en vurdering av lengden på utriggerne. Disse kan ut mot båndleggingssonen ikke 
være lengre enn 7 meter. Dette er lagt inn i bestemmelsene for reguleringsformålet 
småbåthavn. Det er undersøkt med fagmyndigheten at kjøring med båt over 
kulturminnet ikke er problematisk på grunn av dybdeforholdet. 

Plan og bygg mener planforslaget ivaretar hensynet ti l kulturminner. 
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Figur 5 Ballastrøyser i planområdet, gamle og nye registreringer. Ballastroysene _30 og _31 fra 2016 ble ikke gjenfunnet på 
opprinellig lokalitet, og avgrensningen av id. 219318 i Askeladden er derfor blitt justert. Kart: Elling Utvik Wammer/NMM. 

Figur 3: Ballastrøys A og B erstatter tidligere lokalisering 31 0g 31 (NMM). 

Landskap og friluftsliv 
Planforslaget opprettholder eksisterende situasjon for de arealene som benyttes til 
offentlig friluftsliv og rekreasjon. Vaglebryggen og Torvesanden opprettholder dagens 
status og omfang. 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. 
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Det statlige sikrede friluftsarealet vil ikke bli berørt utover noen arealer i forbindelse med 
gang- og sykkelveien. Dette er det som sagt gjennomført en avklaring på at er greit. 
Landanlegget til småbåthavnene er et relativt beskjedent bryggeanlegg på maksimalt 4 
meter. Landanlegget ligger i et utilgjengelig og krevende terreng på nedsiden av 
Amfenesveien. Arealet har ingen funksjon slik det er i dag. 
 
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 i 
særlig brukt til friluftsliv eller rekreasjon pr. i dag. Eksisterende sti vil kunne ivaretas ved 
etablering. Med dette grepet har man også fått flyttet anlegget ut av området som er et 
statlig sikret friluftsareal og ut fra den nærmeste strandsonen. 
 
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 videreført, jf. 
avsnittet over. 
 
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 småbåthavnen er denne privat. Universell 
utforming bør 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. Plan og bygg har begrenset 
gang- og sykkelveiens lengde frem til parkeringen som er strekningen trafikken vil øke 
på, og derfor er relevant å stille krav til. Videre utover på Amfeneset er det heller ikke 
lagt opp til større ny utbygging i kommuneplanen slik som det var på et tidligere 
tidspunkt. Vi mener derfor kravet om gang- og sykkelvei videre utover ikke er reelt for 
utbyggingen av denne båthavnen. Trafikken vil først og fremst komme i fra nord. 
 
Det vil være behov for vannforsyning til parkeringsplassen på grunn av muligheten til 
båtopplag. Dette er løst med tilkobling til vannledning i sjø. Forurenset vann fra 
parkeringsplassen skal ivaretas med en lokal løsning som skal avklares med kommunens 
miljøvernenhet. Dette er sikret i bestemmelsene. Foreløpig ser det ut til at det er en 
løsning tilsvarende den kommunen selv skal benytte i småbåthavnen i Terneviga.  
 
Båthavna ivaretar parkering som dekker 1/3 av båtplassene. Dette er i tråd med 
kommuneplanens bestemmelser for dette området. Det er ikke mulig å pålegge denne 
etableringen å ivareta parkeringsproblematikken til Torvefjorden småbåthavn. Vi mener 
også at utbedring av veien vil føre til mindre problemer mht. parkering langs med veien.  
 
Plan og bygg mener hensynet til infrastruktur er ivaretatt.  
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Det er gjennomført en analyse som ikke tilkjennegir særlige utfordringer. Hensynet 
knyttet til trafikksikkerhet forbedres gjennom opparbeidelse av gang- og sykkelvei. 

Det statlige sikrede friluftsarealet vil ikke bli berørt utover noen arealer i forbindelse med 
gang- og sykkelveien. Dette er det som sagt gjennomført en avklaring på at er greit. 
Landanlegget t i l  småbåthavnene er et relativt beskjedent bryggeanlegg på maksimalt 4 
meter. Landanlegget ligger i et utilgjengelig og krevende terreng på nedsiden av 
Amfenesveien. Arealet har ingen funksjon slik det er i dag. 

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 i 
særlig brukt t i l  friluftsliv eller rekreasjon pr. i dag. Eksisterende sti vil kunne ivaretas ved 
etablering. Med dette grepet har man også fått flyttet anlegget ut av området som er et 
statlig sikret friluftsareal og ut fra den nærmeste strandsonen. 

Plan og bygg mener planforslaget ivaretar hensynet t i l  friluftsliv og grønnstruktur. 

Barn og unges interesser 
De arealene som er knyttet ti l bruk for allmennheten og dermed også barn og unge 
påvirkes lite av planforslaget. I disse områdene blir gjeldende regulering videreført, j f .  
avsnittet over. 

Anleggelse av gang- og sykkelveien vil gi økt trafikksikkerhet langs Amfenesveien. Når 
det gjelder arealutvidelsen t i l  parkering i dette planforslaget er arealet ikke i bruk av 
barn og unge. 

Plan og bygg mener hensynet t i l  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 t i l  småbåthavnen er denne privat. Universell 
utforming bør tilstrebes, men angis ikke som et krav. 

Plan og bygg mener hensynet t i l  universell utforming er ivaretatt. 

I nfrastru ktu r 
Planforslaget forutsetter en oppgradering av Amfenesveien med veibredde ti l  Sal 
inkludert gang- og sykkelvei fram ti l  avkjørselen t i l  parkeringsplassen, og deretter Al. 
Denne oppgraderingen har vært en forutsetning fra starten. Plan og bygg har begrenset 
gang- og sykkelveiens lengde frem ti l  parkeringen som er strekningen trafikken vil øke 
på, og derfor er relevant å stille krav til. Videre utover på Amfeneset er det heller ikke 
lagt opp t i l  større ny utbygging i kommuneplanen slik som det var på et tidligere 
tidspunkt. Vi mener derfor kravet om gang- og sykkelvei videre utover ikke er reelt for 
utbyggingen av denne båthavnen. Trafikken vil først og fremst komme i fra nord. 

Det vil være behov for vannforsyning t i l  parkeringsplassen på grunn av muligheten t i l  
båtopplag. Dette er løst med tilkobling t i l  vannledning i sjø. Forurenset vann fra 
parkeringsplassen skal ivaretas med en lokal løsning som skal avklares med kommunens 
miljøvernenhet. Dette er sikret i bestemmelsene. Foreløpig ser det ut t i l  at det er en 
løsning tilsvarende den kommunen selv skal benytte i småbåthavnen i Terneviga. 

Båthavna ivaretar parkering som dekker 1/3 av båtplassene. Dette er i tråd med 
kommuneplanens bestemmelser for dette området. Det er ikke mulig å pålegge denne 
etableringen å ivareta parkeringsproblematikken t i l  Torvefjorden småbåthavn. Vi mener 
også at utbedring av veien vil føre t i l  mindre problemer mht. parkering langs med veien. 

Plan og bygg mener hensynet t i l  infrastruktur er ivaretatt. 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Det er gjennomført en analyse som ikke tilkjennegir særlige utfordringer. Hensynet 
knyttet t i l  trafikksikkerhet forbedres gjennom opparbeidelse av gang- og sykkelvei. 
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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 direkte ut i terrenget. 
 
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 noe økt CO2-utslipp. 
Akutt forurensing fra større oljesøl kan skje. Det er pålagt krav om en oljering rundt 
anlegget for permanent drift. I forbindelse med anleggsperioden vil slik forhold ivaretas. 
 
Torvefjorden har brakkvannsmiljø i innerste del der Lundaelva har sitt utløp. Slike 
elvemunninger er sårbare og viktige naturområder. Planforslaget berører ikke dette 
direkte, men øker belastningen lengre ut i fjorden. En utvikling av flere båtplasser på 
dette stedet er i tråd med kommuneplanens arealdel. Vi mener det er bedre å samle 
inngrepene enn å spre de utover. På grunn av avbøtende tiltak vurderer plan og bygg de 
samlede klimakonsekvensene for planforslaget som akseptable. Planforslaget samlet sett 
gir negative miljøkonsekvenser. 
 
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, men de er livskraftige. 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 kan 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. Parkeringen vil etableres i et rikt 
vegetasjonsområde, med både eik og blåveis og noen lokaliteter vil forsvinne.  Vi mener 
likevel at den samlede belastningen ikke økes i større grad i og med at dette 

Klima- ogmiljokonsekvenser 
Planforslaget bygger ned noe naturareal for å etablere parkering og oppgradering av 
veien. Videre tas et vannareal ti l 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 direkte ut i terrenget. 

Ny bäthavn vil fore til okt bil- og bättrafikk og mä dermed antas ä fore til okt CO,-utslipp, 
men overgangen til el-motorer vil forbedre dette forholdet. Etablering av båthavn 
beslaglegger natur, noe som pävirker miljoet og gir noe okt CO,-utslipp. 
Akutt forurensing fra større oljesøl kan skje. Det er pålagt krav om en oljering rundt 
anlegget for permanent drift. I forbindelse med anleggsperioden vil slik forhold ivaretas. 

Torvefjorden har brakkvannsmiljø i innerste del der Lundaelva har sitt utløp. Slike 
elvemunninger er sårbare og viktige naturområder. Planforslaget berører ikke dette 
direkte, men øker belastningen lengre ut i fjorden. En utvikling av flere båtplasser på 
dette stedet er i tråd med kommuneplanens arealdel. Vi mener det er bedre å samle 
inngrepene enn å spre de utover. På grunn av avbøtende tiltak vurderer plan og bygg de 
samlede klimakonsekvensene for planforslaget som akseptable. Planforslaget samlet sett 
gir negative miljøkonsekvenser. 

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, men de er livskraftige. 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 kan 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. Parkeringen vil etableres i et rikt 
vegetasjonsomräde, med både eik og blåveis og noen lokaliteter vil forsvinne. Vi mener 
likevel at den samlede belastningen ikke økes i større grad i og med at dette 

18 



 

19 
 

vegetasjonsområdet er større enn arealet parkeringen vil ta. Reetablering av kantsoner 
med vegetasjon som finnes naturlig i området bør prioriteres som et avbøtende tiltak. 
For eksempel kan det etableres blomstereng langs parkeringsarealet og grøfter langs vei, 
eller det kan tas vare på spesiell vegetasjon eller toppdekke som legges tilbake på disse 
arealene. 
 
Det aktive bruksområdet for fugler er ikke i konflikt med arealet for småbåthavn og 
parkeringen det mest attraktive området. De hekker og furasjerer i hovedsak lengre inne 
i Torvefjorden som pr. i dag også er et mye brukt friluftsområde, og det er mye 
båttrafikk i området pr i dag. Til tross for dette er området altså attraktivt for fuglelivet. 
En anleggelse av båthavn vil sannsynligvis ikke føre til mer trafikk innover mot elveosen, 
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.  
 
Problemstillingen med forstyrrelser av hekking på Østre Niglus, så er ikke dette arealet 
forbundet med planforslaget og det kan ikke legges inn føringer for å begrense tilgangen 
i hekkeperioden. Dette er noen som må vurderes om kan følges opp individuelt etter 
naturmangfoldloven. For at ikke anleggsarbeidet skal forstyrre hekkeperioden (april – 
juni) er det lagt inn forbud mot arbeid i denne perioden. Dette kravet er lagt inn i 
bestemmelsene. Vi mener at den samlede belastningen på fuglelivet på generelt 
grunnlag vil øke på grunn av denne utviklingen, men viktige arealer blir ikke borte. Det 
er videre vanskelig å konkludere med om akkurat dette konkrete prosjektet vil være 
svært negativt når sameksistensen mellom menneskelig aktivitet og fugl aktivitet i 
Torvefjorden er så stor som den allerede er i dag. Vi mener at dette viser at fuglene også 
er tilpasningsdyktige til miljøendringer som skjer over tid. 
 
Når det gjelder det marine miljøet er det lite som tyder på at utviklingen av denne 
småbåthavnen vil ha konkrete negative konsekvenser på sjøbunnen under eller i 
nærheten av anlegget. Det vil alltid være fare for lekkasje/søl fra drivstoff tanker ol. 
Dette kan ivaretas med fysiske tiltak. Vi mener at den samlede belastningen generelt sett 
vil få en liten økning, men ingen viktige arealer slik som Ålegress vil bli påvirket.  
 
§ 11 Kostnader 
Ved behov for tilrettelegging eller spesielle tiltak er det tiltakshaver som vil bære disse 
kostandene. Det er satt krav til oljering rundt anlegget i tillegg til forbud mot arbeider i 
hekkeperioden og krav til stedegen revegetering av kantsoner.  
 
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetode 
Vi mener dette er opp til forslagstiller å vurdere teknikk og metode som ivaretar miljøet, 
men det er satt krav til oljering og rensing av vann og overflate vann fra 
parkeringsområdet. Det er også stilt krav til revegetering med stedegen vegetasjon av 
kantsonene hvor det etableres tiltak, for eksempel grøfter langs vei og parkering. 
 
Totalt sett mener plan og bygg at Torvefjorden har nådd sin tålegrense for tiltak av 
denne typen. Med noen konkrete tiltak, spesielt knyttet til anleggsfasen, mener vi likevel 
at utviklingen kan forsvares. 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 
umiddelbar nærhet til planen som vil bli påvirket i særlig grad. 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.   
 

vegetasjonsomrädet er større enn arealet parkeringen vil ta. Reetablering av kantsoner 
med vegetasjon som finnes naturlig i området bør prioriteres som et avbøtende tiltak. 
For eksempel kan det etableres blomstereng langs parkeringsarealet og grøfter langs vei, 
eller det kan tas vare på spesiell vegetasjon eller toppdekke som legges tilbake på disse 
arealene. 

Det aktive bruksområdet for fugler er ikke i konflikt med arealet for småbåthavn og 
parkeringen det mest attraktive området. De hekker og furasjerer i hovedsak lengre inne 
i Torvefjorden som pr. i dag også er et mye brukt friluftsområde, og det er mye 
båttrafikk i området pr i dag. Til tross for dette er området altså attraktivt for fuglelivet. 
En anleggelse av båthavn vil sannsynligvis ikke føre til mer trafikk innover mot elveosen, 
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. 

Problemstillingen med forstyrrelser av hekking på Østre Niglus, så er ikke dette arealet 
forbundet med planforslaget og det kan ikke legges inn føringer for å begrense tilgangen 
i hekkeperioden. Dette er noen som må vurderes om kan følges opp individuelt etter 
naturmangfoldloven. For at ikke anleggsarbeidet skal forstyrre hekkeperioden (april - 
juni) er det lagt inn forbud mot arbeid i denne perioden. Dette kravet er lagt inn i 
bestemmelsene. Vi mener at den samlede belastningen på fuglelivet på generelt 
grunnlag vil øke på grunn av denne utviklingen, men viktige arealer blir ikke borte. Det 
er videre vanskelig å konkludere med om akkurat dette konkrete prosjektet vil være 
svært negativt når sameksistensen mellom menneskelig aktivitet og fugl aktivitet i 
Torvefjorden er så stor som den allerede er i dag. Vi mener at dette viser at fuglene også 
er tilpasningsdyktige til miljøendringer som skjer over tid. 

Når det gjelder det marine miljøet er det lite som tyder på at utviklingen av denne 
småbåthavnen vil ha konkrete negative konsekvenser på sjøbunnen under eller i 
nærheten av anlegget. Det vil alltid være fare for lekkasje/sol fra drivstoff tanker ol. 
Dette kan ivaretas med fysiske tiltak. Vi mener at den samlede belastningen generelt sett 
vil få en liten økning, men ingen viktige arealer slik som Ålegress vil bli påvirket. 

§ 11 Kostnader 
Ved behov for tilrettelegging eller spesielle tiltak er det tiltakshaver som vil bære disse 
kostandene. Det er satt krav til oljering rundt anlegget i tillegg til forbud mot arbeider i 
hekkeperioden og krav til stedegen revegetering av kantsoner. 

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetode 
Vi mener dette er opp til forslagstiller å vurdere teknikk og metode som ivaretar miljøet, 
men det er satt krav til oljering og rensing av vann og overflate vann fra 
parkeringsområdet. Det er også stilt krav til revegetering med stedegen vegetasjon av 
kantsonene hvor det etableres tiltak, for eksempel grøfter langs vei og parkering. 

Totalt sett mener plan og bygg at Torvefjorden har nådd sin tålegrense for tiltak av 
denne typen. Med noen konkrete tiltak, spesielt knyttet ti l anleggsfasen, mener vi likevel 
at utviklingen kan forsvares. Plan og bygg anser naturmangfoldlovens§§ 8-12 til å være 
ivaretatt. 

Stoy 
Båthavna med tilhørende biltrafikk vil gi noen mer støy. Det er ingen bebyggelse i 
umiddelbar nærhet til planen som vil bli påvirket i særlig grad. 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. 
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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 som slår ut. På grunn av dybden i vannet vil ikke 
båtaktivitet gi særlig forflytting av bunnsedimenter. Det vurderes som liten fare for at ny 
småbåthavn skal gi økt forurensing knyttet til miljøgifter og sedimenter. 
Når det gjelder forurensing knyttet til båtopplag på parkeringsplassen er det satt krav om 
lokal løsning for håndtering. Dette er også omtalt under Infrastruktur over.  
Plan og bygg mener forurensing er tilstrekkelig undersøkt og ivaretatt. 
 
Rekkefølgekrav og økonomiske konsekvenser for kommunen  
Det er utbygger som skal stå for opparbeidelsen av ny vei og gang- og sykkelvei. Dette 
er ganske tunge rekkefølgekrav, men økt trafikk på denne veien betinger at den blir 
utbedret. Dette kravet har lagt inne i planen siden oppstarten av planarbeidet.   
 
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 
Dette har vært en lang prosess som startet i gamle Søgne kommune. Utviklingen er i 
konflikt med natur-, marint og biologiskmangfold i Torvefjorden. Det er gjort flere 
tilpasninger av planforslaget for å imøtekomme merknader og det er gjort utredninger av 
relevant natur-, marint og biologisk mangfold som knytter seg til utviklingen av 
småbåthavnen med tilhørende infrastruktur. Plan og bygg anser dokumentasjonen som 
foreligger god nok, og at krav til avbøtende tiltak i den videre prosess vil bedre 
situasjonen noe. Samtidig er oppgradering av Amfenesveien med gang- og sykkelvei en 
positiv side ved planforslaget. 
 
Plan og bygg mener at planforslaget kan fremmes til sluttbehandling, men vi presiserer 
at vi mener Torvefjorden har nådd sin tålegrense for etablering av småbåthavner. 
 
 
Ellinor Borgi, 30.01.22 
 
 

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 som slår ut. På grunn av dybden i vannet vil ikke 
båtaktivitet gi særlig forflytting av bunnsedimenter. Det vurderes som liten fare for at ny 
småbåthavn skal gi økt forurensing knyttet ti l miljøgifter og sedimenter. 
Når det gjelder forurensing knyttet ti l båtopplag på parkeringsplassen er det satt krav om 
lokal løsning for håndtering. Dette er også omtalt under Infrastruktur over. 
Plan og bygg mener forurensing er tilstrekkelig undersøkt og ivaretatt. 

Rekkefølgekrav og økonomiske konsekvenser for kommunen 
Det er utbygger som skal stå for opparbeidelsen av ny vei og gang- og sykkelvei. Dette 
er ganske tunge rekkefølgekrav, men økt trafikk på denne veien betinger at den blir 
utbedret. Dette kravet har lagt inne i planen siden oppstarten av planarbeidet. 

Kommunen ved ingeniørvesenet skal stå for drift av kommunalteknisk infrastruktur. 
Dette er vei og gang- og sykkelvei. Kostnadene er anslått ti l ca. kr. 70.000 (2021-priser) 
i økte driftsutgifter for veisystemet. Økte driftskostnader foreslås lagt inn ved rullering av 
handlingsprogrammet. 

Oppsummering 
Dette har vært en lang prosess som startet i gamle Søgne kommune. Utviklingen er i 
konflikt med natur-, marint og biologiskmangfold i Torvefjorden. Det er gjort flere 
tilpasninger av planforslaget for å imøtekomme merknader og det er gjort utredninger av 
relevant natur-, marint og biologisk mangfold som knytter seg til utviklingen av 
småbåthavnen med tilhørende infrastruktur. Plan og bygg anser dokumentasjonen som 
foreligger god nok, og at krav til avbøtende tiltak i den videre prosess vil bedre 
situasjonen noe. Samtidig er oppgradering av Amfenesveien med gang- og sykkelvei en 
positiv side ved planforslaget. 

Plan og bygg mener at planforslaget kan fremmes til sluttbehandling, men vi presiserer 
at vi mener Torvefjorden har nådd sin tålegrense for etablering av småbåthavner. 

Ellinor Borgi, 30.01.22 
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