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1. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 

 

Halvorsen Arkitekter AS er engasjert av Vaglen Båthavn AS v/ Mebygg AS, Mur i Sør AS v/ 
Tom Arne Aamodt og Helge Røsstad som grunneier for gnr/bnr 23/50 til å stå for utarbeiding 
av reguleringsplan. 
 
1.1. Hensikt og bakgrunn for planarbeidet. 
Tanken er å videreføre eksisterende reguleringsplan, Småbåthavn Torvefjorden 
(Planid: 19900315-2) i størst mulig grad. Det er tiltenkt en utvidelse av eksisterende 
småbåthavn med ca. 150-200 båtplasser. I forbindelse med utvidelsen av småbåthavnene er 
det også nødvendig med tilhørende parkeringsplasser. Med en parkeringskrav på 0,3, er 
disse 60 parkeringsplassene tiltenkt lagt i formålet SPP. I form av parkering på bakken.  
 

1.2. Aktører og eiendomsforhold. 
Foreslagstiller: Mur i Sør AS v/ Tom Arne Aamodt 

   Vaglen Båthavn AS v/ Morten Bentsen 

Plankonsulent: Halvorsen Arkitekter AS v/ Morten Birkedal. 

 

Eiendommer og Hjemmelshavere i planområdet: 

Gnr/Bnr Beskrivelse Hjemmelshaver 

423/733 Torvefjorden småbåthavn Torvefjorden Båthavn 

23/50 Privat eiendom Helge Røsstad 

423/50 Privat eiendom Helge Røsstad 

281/3 FV.K-159 – Amfenesveien/Eikeveien Kommune 

281/4 FV.K-159 – Amfenesveien Kommune 

423/209 Offentlig Kommune 

  

 

1.3. Eventuelle politiske vedtak som ligger til grunn for oppstart av planarbeidet. 
I kommuneplanen er aktuelt område avsatt til fremtidig småbåthavn. 

 

1.4. Utbyggingsavtale 
I forbidelse med melding om oppstart av planarbeidet ble det også meldt påbegynt 

arbeid med utbyggingsavtale med kommunen. 

Det er i all hovedsak utvidelse av Amfenesveien og opparbeidelse av gang- og sykkelvei 

Langs Amfenesveien denne avtalen evt. vil omfatte. 

Hvis det er behov utbyggingsavtale vil utbygger sammen med kommunen utarbeidet 

dette. 

 

1.5. Krav om konsekvensutredning 
Det er ikke krav om konsekvensutredning for planområdet, jfrm. referat fra 

oppstartsmøte, datert 18.5.2015 
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2. PLANOMRÅDET 
 

2.1. Planavgrensning 
 

 
Fig. nr 1. Planavgrensning 

 
Planavgrensingen er valgt i hovedsak i forhold til eksisterende reguleringsplan for Torvefjorden 
Småbåthavn, foruten utvidelse av selve båthavnen og tilhørende parkeringsareal i sørøst. 
Planområdet er 54 596m2 stort. 

 

 

2.2. Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet 
Store deler av planområdet er i dag ikke i bruk pga. terrengets beskaffenhet. Det er til dels bratte 
fjellskrenter ned mot sjøen. Det samme gjelder for arealet øst for Amfenesveien. 
Det er i hovedsak kun arealet rundt Vaglebryggen og eksisternede småbåthavn som blir benyttet i 
dag. Arealet ved Vaglebryggen blir anvendt til sporadisk av- og påstigning av båtfolk.  
Det er pr. i dag ingen bebyggelse innenfor plangrensen. 
Det planlegges heller ingen ny bebyggelse, foruten et litt område (BOP) ved Vagle brygga, som 
videreføres fra eksisterende reguleringsplan;  
Småbåthavn Torvefjorden (BOP) er avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting. 
 
Planforslaget har liten innvirkning på sosial infrastruktur, da den ikke tilfører  
noen form for bebyggelse  
 

2.3. Eksisterende struktur, estetikk, byform. 
Planområdet er landlig og består av naturarealer med skog og vann, kystlinje og ingen  bebyggelse. 
Eksisterende struktur består i all hovedsak av FV.K-159 Amfenesveien, Vaglebrygga og eksisterende 
småbåtavn. 
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2.4. Eksisterende næringsstrukturer. 
Det er ingen eksisterende næringsstruktur innenfor planområdet, foruten eksisterende småbåthavn. 

2.5. Områdets naturkvaliteter og naturverdier; naturmangfold, topografi, vegetasjon 
Området er lite og inneholder mange vegetasjonstyper fra strandberg (fattig  
utforming) til ulike vegetasjonstyper i skog, samt en kulturbetinget veikantflora.  
Vegetasjonstypene i skog veksler mellom knausskog (grunnlendeskog) til fragmenter  
av lågurtskog og storbregneskog (Fremstad 1987). Vi vurderer ikke området som  
naturtype av høy verdi (etter DN håndbok 13). 
 

 
Figur 2: Typisk skogsparti fra planområdet med eik, furu og nakne knauser. 
 

 
Figur 3: Storbregneskog og frodig skog ned mot fjæra. 
 

Vegetasjonstypene er typiske for sjønære, beskyttede lokaliteter langs Sørlandskysten med en 
blanding av eik, furu og bjørk med rikere lommer med bl.a. svartor og ask. Artsmangfoldet er stort på 
grunn av variasjon i naturtype fra fjæresone til skog, og en rikere veikantflora. 
 
Det er registrert en rødlisteart på landdelen av reguleringsplanen, ask (VU, sårbar)  
med flere forekomster. I tilknytning til båthavna hekker det flere par med fiskemåke  
(VU, sårbar), og det ble registrert en del ærfugl i tilknytning til båthavna 
 
Det vises viderer til rapport fra Naturmuseum og Botanisk hage Universitetet i Agder, 2020 
 
 

2.6. Lokalklima, sol- og skyggeforhold og landbruksverdier 
Det er ingen registrerte landbruksverdier innenfor planområdet. 
Området ligger vestvendt og solrikt mot sjøen. 
Det planlegges ingen bebyggelse eller anlegg som krever særskilt utredning 
Mht. sol- og skyggeforhold. 
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2.7. Kulturminner, fornminner mv. 
Det er registrert flere funn på 
sjøbunnen innefor planområdet. I 
utgangspunktet kun 2 funn i området 
hvor selve utvidelsen av 
småbåthavnen er tiltenkt. 
Dette gjelder Ballastrøys A og B  
(id. 219318), som er vernet. 
 
Det er samtidig en registrering av 
kulturminne på land helt nord i 
planormådet, ved Vaglesvingen. 
Dette er et Arkeologisk enkeltminne i 
form av Minnestein over 
nøytralitetsvakt under 1. verdenskrig.  
(id. 156086-1), ikke vernet. 

 
Det vises videre til rapport far Norsk 
Maritimt Museum, vedlagt 
planbeskrivelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. nr 4. Oversiktkart over registrert kulturminner under vann. 
Kart: Elling Utvik Wammer/NMM. 
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2.8. Sosial, teknisk og grønn infrastruktur 
sosial infrastruktur: 
Det er ingen sosial infrastruktur som bla. barnehage-, skole-, helse- og kulturtilbud 
Innenfor planområdet.  
 
 
Grønn infrastruktur: 
 
Grønn infrastruktur innenfor planområdet består i all hovedsak i friområder, og en stiforbindelse øst for 
Amfenesveien (stiplet rød linje i figur. 6). Det er ingen kjente turområder, utsiktspunkter eller 
rekreasjonsverdier innefor planområdet 
 
Det er ingen registrerte tur eller løyper iht. 
Tur- og friluftskart, Kristiansand 
kommune. 

 

 

 

 
Teknisk infrastruktur: 
VA kabler i området ligger i form av 
vannkabler langs kysten. 

Figur. nr 5 . Oversikt VA ledninger.          Fig. Nr 6. Oversiktkart over stiforbindelser 

 
Videre er det Amfenesveien og avkjørsler til Vaglebrygga og Torvefjorden småbåthavn. 
Det er ingen registrerte nett- eller pumpestasjoner innenfor planområdet. 

 

 

2.9. Trafikkforhold 
Innenfor planområdet er det kun Amfenesveien og avkjørsel til Vaglebrygga og Torvefjorden 
småbåthavn som generer trafikk i området. Bredden på eksisternde vei er i snitt ca. 5m 
fra Vaglesvingen frem til Trovefjorden småbåthvavn. Etter avkjørsel til Torvefjorden småbåthavn 
smalner veien noe mer inn til ca. 4m. (iht. digitalt kartgrunnlag) 
ÅDT på FV479 (Sangvikveien/Eikeveien) var i 2018, 2500 totalt. 
Det er nærliggende å tro at det er betrkatelig mindre på Amfenesveien. 
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Det er i dag ingen kollektivtilbud innenfor planområdet. Nærmeste bussholdeplass ligger nord og 
utenfor planområdet (Torve bussholdeplass) rett ved Torvesanden. 
Trafikkbildet er relativt oversiktlig langs Amfenesveien. Fartsgrense på Amfenesveien er 50 km/t 

 

 

2.10. Grunnforhold: stabilitet, ras- og flomfare.  
Hele planområdet ligger innenfor Moderat til lav aktsomhet mht. Radon. 

 
Fig. 7 – Radon aktomhetsgrad. Kilde www.geo.ngu.no 

 
Innenfor planområdet er det ikke registreringer som tilsier fare for skred iht. NVE’s databaser.. 
Det er ingen aksomhetsområder innenfo planområdet mht. jord- og flomskred, steinsprang, snø- og 
steinskred 

 
Med hensyn til løsmasser ligger mer eller mindre hele planområdet registrert med tynt humuslag/ 
tynt torvdekke over berggrunn. 

 
 

2.11. Forurensning: i grunnen, støy og luftforurensning 
Det er ingen registrerte farer for forurenset grunn, støy eller luftforurensing innenfor planområdet. 
Det er ikke gjort målinger eller beregninger av evt. luftforurensning. Vurdert ut fra  
områdets beliggenhet relativt langt fra sterkt belastede trafikkområder vurderes  
luftkvalitet som tilfredsstillende.   
 
 

2.12. Risiko- og sårbarhet eksisterende situasjon. 
Ved å sammenholde mulige risikokategorier og kildemateriale med info om planområdet er det 
avdekket at følgende tema må vurderes og hensyntas i planarbeidet for å unngå  
uønskede hendelser:   
  
• Grunnforhold/-stabilitet   
• Radon  
• Sårbar flora   
• Ulykke i av-/påkjørsler  
• Ulykke med gående/syklende  
• Ulykke ved anleggsgjennomføring  
 
Planområdet er i all hovedsak en videreføring og mindre utvidelse av formål i eksisternede 
reguleringsplan og kommuneplan, og berører ikke barns interesser eller leke-/oppholdsrom. 
Etablering av gang-/ og sykkelvei vil bla. bidra til tryggere skolevei. 
 
 
 
 

http://www.geo.ngu.no/
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3. RAMMER OG PREMISSER 
 

3.1. Overordna føringer og planer 
Rikspolitiske planretningslinjer som er særlig relevante for planarbeidet: 

- Statlig planretningslinje for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 
 
Planforslaget viderefører i all hovedsak eksisterende reguleringsplanen for Småbåthavn i 
Torvefjorden, foruten en utvidelse av småtbåthavnen med tilhørende parkering. 
Det er i hovedsak retningslinjen vedrørende bygging og landskapsinngrep som er relelavant ifm. 
Planforslaget, og særskilt landskapsinngrep. 
 
I planforslaget er det minimalt med landskapsinngrep foruten etablering av ny parkeringsplass til 
utvidelsene av småtbåthavn. 
Etter råd fra bla. Fylkeskommune og Fylkesmannen er ny parkeringsplass samlokalisert med allerde 
eksisterende parkering Torvefjorden Småbåthavn. 
Dette medfører noe terrenginngrep, og vil bli gjort på en mest mulig skånsom måte. 
 
Regionale planer 
- Regionplan Agder 2030 

• Ivareta landskap, naturmangfold, friluftsområder, landbruksområder, strandsonen og kulturmiljø 
for fremtidige generasjoner gjennom utvikling, bruk og vern  

• Prioritere gang- og sykkelveier langs skoleveier, slik at trafikksikkerheten til skolebarn styrkes 

• Prioritere gang- og sykkelveier i areal- og transportplanlegging, slik at det blir mer attraktivt å 
gå og sykle. 

Planforslaget bidrar til en utvikling og utvidet bruk av strandsonen ved å tilrettelegge for båtplasser og 
gang- og sykkelvei langs kysten. Utvidelse av vei og etablering av gang- sykkelvei medfører også til 
økt sikkerhet til skolebarn, og vil samtidig gjøre det mer attraktivt å gå og sykle langs Amfenesveien. 

- Regional plan for Kristiansandsregionen 

• Legge til rette for sikker og effektiv veitransport 

• Styrke kollektivtransporten og gang/sykkeltransporten 

• Legge til rette for god folkehelse 
 
Planforslaget vil legge til rette for en mer sikker veitransport, ved at den utvides, og det etablereres en 
gang- og sykkelvei. Gang- og sykkelveien vil også bidra til økt bruk av sykkel og gange, som i mindre 
målestokk vil bidra til bedre folkehelse.  
 
Kommuneplanen 
kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 23.09.2020 

- satsingsområdene (s. 9-15) 
- overordnet arealstrategi (s. 16-17) 

 
Planforslaget forholder seg i utgangspunktet ikke i nevneverdig grad til kommuneplanens samfunnsdel 
med tanke på satsingsområder og overordnet arealstrategi, da det i all hovedsak ikke planlegges 
bebyggelse innenfor planområdet, men en mindre utvidelse av eksisterende småbåthavn med 
tilhørende parkeringsplasser. 
 
I gjeldende kommuneplan er det innenfor planområdet avsatt til følgende 
Formål: 

- Fremtidig småbåthavn 
- LNFR 
- Friområde 
- Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

 
Hensysoner: 

- H320_1 -  Flomfare 
- H – Reguleringsplan skal fortsatte gjelde. 

https://www.kristiansand.kommune.no/globalassets/innhold/politikk-og-organisasjon/planer-rapporter-og-meldinger/planer/sterkere-sammen--kristiansand-mot-2030-kommuneplanens-samfunnsdel-2020-2030-vedtatt-i-bystyret-23.09.2020-.pdf
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Planforslaget viderefører intensjonen i kommuneplanen og eksisterende regurleringsplan for 
Torvefjorden Småbåthavn mht. planlagte formål, foruten parkeringsplass (SPP). 

 

 
Fig. nr 8. Utsnitt fra kommuneplanens arealdel 
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3.2. Reguleringsplaner  
 

 
Fig. nr 9. Gjeldende reguleringsstatus. 

 
Det er ikke kjent til andre reguleringsplanprosesser nærområdet /influensområdet til  
Reguleringsplanforslaget til Vaglen småbåthavn. 

 

 

3.3. Andre aktuelle kommunale føringer 
- Norm for vei, vann og avløp. 

Det er i utgangspunktet ikke tiltenkt VA ledninger, da det ligger eksisternede i sjøen langs 
kysten. 
Utvidelse av av vei og etablering av gang-/ og sykkelvei er planlagt iht. veinormal  
for Kristiansand kommune og kommentarer fra kommunen. 
 

- Kulturminnevernplan 
Registrering ved Vaglesvingen forblir uberørt. 
Registrering under vann (id. 219318)ved utvidelsen av småbåthavnen vil bli behandlet iht. 
Norsk Maritim Museum, ved at det ikke legges moringer eller andre tiltak som kan berøre 
lokaliteten. Evt. vil det bli søkt om dispensasjon til Riksantikvaren. 
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4. PLANFORSLAGET 

 
Fig. nr 10. Planforslag (ikke i målestokk). 
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4.1. Hovedgrep  
I all hovedsak vil eksisterende reguleringsplan for Torvefjorden Småbåthavn bli 

videreført. I tillegg legges det opp til en utvidelse av eksisterende vei (Amfenesveien) og 

etablering av Gang- og sykkelvei fra Vaglesvingen og frem til avkjørsel til eksisterende 

småbåthavn. Det planlegges i tillegg en utvidelse av eksisterende småbåthavn (150-200 

stk.) med tilhørende parkeringsplasser (60 stk.) 

 

 

4.2. Arealbruk 

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Areal (m²) 
Offentlig eller privat tjenestyting 416,8 

Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med 
tilhørende strandsone 

1411,2 

Sum areal denne kategori: 1828,0 

 

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur 

Areal (m²) 

Veg 5311,2 

Gang- og sykkelveg 1592,4 

Annen veggrunn – teknisk anlegg 4408,2 

Parkeringsplasser 1547,0 

Sum areal denne kategori: 12858,9 

 

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur Areal (m²) 
Turveg 105,4 

Friområde 14123,5 

Sum areal denne kategori: 14228,9 

  

§12-5. Nr. 6 – Bruk og vern av sjø og 
vassdrag med tilhørende strandsone 

Areal (m²) 

Småbåthavn 15929,4 
Friluftsområde i sjø og vassdrag 9723,3 

Sum areal denne kategori: 25652,7 

  

Totalt alle kategorier 54568,5 
 

 

Planforslaget medfører ingen nødvendige eiendomsendringer. 
 

 

4.3. Bebyggelse, struktur og tiltak 
Tanken er å videreføre eksisterende reguleringsplan, Småbåthavn Torvefjorden 
(Planid: 19900315-2) i størst mulig grad, samt utvidelse av eksiterende småbåthavn med tilhørende 
parkeringsplasser. I planforslaget er det kun tiltenkt bebyggelse ved Vaglebrygga, foruten utvidelsen 
av eksisternde bårhavn med tilhørende parkeringsplasser. 
Bestemmelsene fra eksisternede plan videreføres, og det tillates oppføring av bygning i 2. etasjer 
(tidligere 1 ½ etasje) med en grunnflate på 120m2 og innenfor vist omriss av bebyggelse.  
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Figur 11. illustrasjon sett fra sørvest. 

Figur 12. illustrasjon sett fra nordvest. 
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Figur 13. illustrasjon sett fra nord. 
 
 

 
Figur 14; Snittindikasjon 
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Figur 15: Snitt A 
 

 
Figur 16: Snitt B 

 

 
Figur 17: Snitt C 

 

Det er i all hovedsak rundt ny parkeringsplass og avkjørsel til denne at det vil forekomme  

noe større terrenginngrep. Dette vil bli gjort på en mest mulig skånsom måte Hvor det er 

hensikstsmessig vil det bli beplantet med stedlig vegetasjon, for å minimere utrykket av 

skjæring i naturen.  
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4.4. Samferdselsanlegg – mobilitet  
Det planlegges utvidelse av eksisternede veg. 
Fra Vaglesvingen frem til avkjøring Torvefjorden Småbåthavn vil veien utbedres  
til vegtype; Sa1 med gang og sykkelvei. 
Sa1 betjener mindre enn 250 enheter, og dimensjonerende fart er 50km/t. 

 

 
Figur 18, vegtype Sa1 med gang- og sykkelvei 

 
Etter avkjøresel til Torvefjorden Båthavn, vil ekeisterende vei bli utbedret til vegtype; A1 
A1 betjener mer enn 3 og mindre enn 50 boenheter i blindveie eller 100 ved sløyfe. 
Dimensjonerende fart er 30km/t. 

 

 
Figur 19, vegtype A1. 

 
Planforslaget skaper ikke behov for økt/etablering av kollektivtrafikk, da det  
innenfor planområdet ikke er noen registrerte kollektivpunkter. Det planlegges ingen nye. 
Planforslaget vil med utvidelsen av Amfenesveien og etablering av gang- og sykkelvei frem til 
Torvefjorden båthavn forbedre trafikksikkerheten til både bil og gående.  
Det vil også bedre fremkommeligheten til spesielt gående frem til båthavnen. 
 
Videre er det tiltenkt etablering av parkeringslass til 60stk i området SPP, som vist å figur 20. 
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Figur 20. Parkeringsplass SPP 
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4.5. Teknisk infrastruktur 
Det planlegges ingen ny teksnisk infrastruktur, foruten utvidelse av eksisterende vei, opparbeidelse av 
gang- og sykkelvei fra Vaglesvingen frem til Torvefjorden småbåthavn.  
Samt ny parkeringsplass (SPP) 
 
Det planlegges ingen pumpestasjoner, nettstasjoner, avfallstasjoner eller ladestasjoner for el-
/hybridbiler innenfor planområdet. 

 
 

4.6. Overvannshåndering og blågrønne løsninger 
Det er ikke planlagt bebyggelse innenfor planområdet, foruten parkeringsplass, som  
kan ha innvirkning på overvannsproblematikken. 
Det vil bli etablert en egnet drenering i randsonen rundt planlagt parkering SPP. 
Resterende deler av planområdet består av allerede opparbeidete veier og parkeringsplass. 
 
 

4.7. Grønnstruktur 
Planforslaget har i all hovedsak ingen konsekvenser for eksisterende grønnstruktur,  
da det er ingen eksisterende bebyggelse, lekeplasser etc. innenfor planområdet. 
Eksisterende friområder vil ikke bli berørt foruten arealet avsatt til parkeringsplass (SPP), og mindre 
utvidelse av vei og etablering av gang- og sykkelvei. 
Innenfor området avsatt til parkeringsplass er det ingen registrert truete, fredete, fremmende eller 
prioriterte arter. 
Stien på østsiden og langs Amfenesveien vil bli minimalt berørt av planforslaget. 
En kort strekning sørøst for planlagt parkeringsplass (SPP) vil traseen legges om litt. 
 
 

4.8. Sosial infrastruktur (barnehage-, skole-, helse- og kulturtilbud) 
Det planlegges ingen ny bebyggelse eller anlegg innenfor planområdet som har nevneverdig 
betydning for den sosisal infrastrukturen. 
 

 

4.9. Barn og unges interesser 
Største delen av planområdet er i dag lite brukt av barn og unge, da det i all hovedsak er meget 
kupert, eller benyttet til vegformål, parkering eller bryggeanlegg. 
Planforslaget vil således ikke virke negativt inn på barn og unges interesser, snarer tvert i mot. Da det 
muligjør større fremkommelighet langs kystnære områder vi bla. gang- og sykkelvei og planlagt 
bryggeutvidelse.  
Ved utvidelse av vei, og opparbeidelse av gang- og sykkelsti vil også trafikksikkerheten bli vesentlig 
forbedret.  

 

 

4.10. Universell utforming 
Ikke aktuelt 
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4.11. Kulturminner 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. nr 21. Registrerte kulturminner og statlig sikra friluftsområder 

 
Deler av planområdet i nord ligger i dag merket som friluftsliv (statlig sikra) 
Planområdet har ikke historisk, estetisk eller driftsmessig noen verdi i kulturhistorisk sammenheng slik 
som forholdene er i dag. Foruten et registrert funn på havbunnen, hvor utvidelsen av selve 
Småbåthavnen er tiltenkt, og en registrering i Vaglesvingen. 
 
Registrert funn i sør er en ballastrøys (ID:219318) som er datert fra 1700-tallet og som er automatisk 
fredet. Funnet i nord er et monument minnesmerke (ID:156086) med datering fra 1900-tallet, første 
kvartal. Dette kulturminnet er ikke fredet. 

Den vernede kulturminnelokaliteten id. 219318 vil bli ivaretatt gjennom planarbeidet, ved at  

moringer, vannledninger og andre tiltak ikke blir lagt på en måte som berører lokaliteten. Alternativt vil 
det bli søkt om dispensasjon for gjennomføring av tiltak i  

planområdet. 

 

Vi vurderer at planforslaget ikke vil ha negativ innvirkning på registrert kulturinner. 

Da registreringen i Vaglesvingen vil forbli uberørt, og ballastrøys (ID 219318)  

behandlet i samråd med Norsk Maritimt Museum. 

 
 

4.12. Næringsinteresser 
Det er ingen næringsinteresser som påvirkes av planforslaget, foruten eksisterende småbåthavn og 
utvidelsen av denne. 
 
 

4.13. Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Viser til vedlegget Risiko og sårbarhetsanalyse. 
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4.14. Naturmangfold 

 
Fig. nr 22. Truede-, fremmede-, fredete og prioriterte arter 

 
Det er i nærheten til planområdet registrert arter av særlig stor forvaltningsinteresse, bla: 
Spiss-siv, sjøorre, Praktærfugl, svartbak, heipiplerke, hettemåke, dvergdykker, svartand, fiskemåke, 
gulspurv, taksvale, bjørkefink, lomvi, vipe, makrellterne og vannrikse 
 
Det er innenfor samme området, men utenfor planområdet, registrert trua arter, bla: Hettemåke, 
dvergdykker, sjøorre, praktærfugl, spiss-siv, lomvi, vipe, makrellterne og vannrikse. 
 
Innenfor planområdet er det gjort registrering av en fremmed art på svartelista, klistersvineblom og en 
trua art, sjøorre. 
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Disse registreringene er gjort langs Amfenesveien, hvor det i dag foreligger en godkjent 
reguleringsplan som tar høyde for å utvide veien og bygge ut gang- og sykkelsti. 
Noe som videreføres gjeldende planforslag. 
 
Videre vises det til utdrag fra rapport fra 
Naturmuseum og Botanisk hage, Universitetet i Agder, 2020 
Som tar utgangspunkt i naturmangfoldslovens §§8-12 i vurderingen. 
 
«Rapporten vurderer konsekvensene ved en utvidelse av en småbåthavn i  
Torvefjorden, inkludert parkeringsplass.  
 
§8 Kunnskapsgrunnlaget. 
Vi vurderer at kunnskapsgrunnlaget, jf. §8, for vurdering av rødlistede arter av fugl  
er god, basert på data lagret i artsobservasjoner, og egne erfaringer med sjøfugl i  
den kystnære skjærgården i Søgne.  
Kilder: Miljødirektoratets Naturbase: http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/ 

Artsdatabanken, artskart, svarteliste- og rødlistebase: http://www.artsdatabanken.no/ 
 
§9 Føre-var prinsippet 
Konsekvensene ved en utvidelse av båthavna med tilhørende parkeringsplass er  
forholdsvis lavt, dersom foreslåtte avbøtende tiltak følges opp. 
 
§10 Samlet belastning 
Det observeres forholdsvis lite næringssøkende fugl i området for utvidelsen av  
båthavna. Det henger trolig sammen med at næringsforholdene er bedre i tilknytning til  
ålegrassamfunnet i utløpsområdet fra Lundeelva 
 
§11 Kostnader (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av  
tiltakshaver) 
Avbøtende tiltak i forhold til hekkende sjøfugl kan være å stenge tilgangen via båthavna  
til Østre Niglus i hekkesesongen (mars -august). Dette gjelder spesielt av hensyn til  
artene fiskemåke og ærfugl. Østre Niglus en del av området tilknyttet eksisterende småbåthavn.» 

 
 

4.15. Landbruk 
Det er ingen registrerte forekomster av matjord eller dyrkbar jord innenfor planområdet. 
 
 

4.16. Luftkvalitet 
Ikke aktuelt 
 
 

4.17. Lyd og støy 
Det planlegges ingen boliger eller støyømfientlige bebyggelse eller anlegg innenfor planområdet. Det 
er pr. dags dato ingen bebyggelse innefor planområdet. 
Det planlegges i hovedsak en utvidelse av eksisternende småbåthavn, utvidelse av eksisterende vei, 
og ny parkeringsplass for småbåthavnen. 
Lyd og støy anses dermed som mindre relevant mht. planforslaget. 
 
 

4.18. Anleggsfasen 
Det er ikke planlagt bebyggelse innefor planområdet, foruten etablering av bryggeanlegg med 
tilhørende parkeringsplasser. Etablering av disse vil bli gjennomført iht. kommunale og nasjonale 
retnigslinjer mht. til støv, støy og rystelser og trafikkavvikling 

 

 

4.19. Forurensning 
Det er ingen regitrerte tilfeller av forurenset grunn innenfor eller i umiddelbar nærhet til planområdet, 
Iht. www.grunnforurensning.miljodirektoratet.no 

http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/
http://www.grunnforurensning.miljodirektoratet.no/
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Planområdet ligger for tiden utenfor dekningsområdet til nasjonal berggrunnsdatabase, mht. 
registrering av sulfidholdig bergarter. 
Ved gjennomføringen av planforslaget vil det bli evt. bli gjort nødvendig tiltak mht. sulfidholdige 
bergarter og miljøoppføgning og overvåkning av evt. miljøgifter ifm. Småbåthavnen. 

 
 

4.20. Energiforbruk 
Det er i utgangspunktet ikke tiltenkt noen spesielle løsninger for å redusere energiforbruk for 
planområdet. Da planen i hovedsak består av vei, båthavn og parkeringsplasser. 

 

 

4.21. Miljøkonsekvenser 
Vi mener planens samlede miljøkonsekvenser er minimal, da det kun planlegges en mindre utvidelse 

av eksisterende småbåthavn med tilhørende parkeringsplasser. 
Planlagte tiltak vil medføre noe mer biltrafikk i området, men vil ikke utgjøre nevneverdig belastning på 
miljøet.  
Utvidelsen av småbåthavnen vil også meføre noe mer båttrafikk, men som det fremgår av vedlagt 
rapport fra bla. Naturmuseum og Botanisk hage Universitet i Agder vil konsekvensene være 
forholdsvis lave. 

 
 

4.22. Kriminalitetsforebygging 
Ikke relevant 

 

 

4.23. Folkehelse 
Planforslaget utgjør minimalt mht. folkehelse, men i noe positiv retning ved at det etableres en gang-/ 
og sykkelvei, som vil bidra til økt tilgjengelighet og bruk av sykkel og gange langs Amfenesveien.  

 

 

4.24. Veinavn 
Ikke relevant 

 

 

 

5. GJENNOMFØRING AV PLAN OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR 
KOMMUNEN 

O_SV2 frem til påkobling til eksiterende vei i sør skal være etablert før det gis brukstillatelse for SPP. 
O_SG1-o_SGS3 skal være opparbeidet før det gis brukstillatelse for SPP. 
SPP skal være etablert med tilstrekkelige parkeringsplasser (0,3 P-plasser pr. båtplass) før det gis 
igangsettingstillatelse til etablering av båtplasser i VS. 
BBS1 skal være opparbeidet før det gis brukstillatelse i VS 

 

 

6. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING  
 

6.1. Oppstartsmøte 
Viktige temaer i oppstartsmøte var 

- Biologisk mangfold 
- Friluftsliv 
- Risiko- og sårbarhet 
- Trafikkforhold 

 
Jfrm. Rapport fra Naturmuseum og Botanisk Hage Universitetet i Agder er konklusjonen: 
«Konsekvensene ved en utvidelse av båthavna med tilhørende parkeringsplass er  
forholdsvis lavt, dersom foreslåtte avbøtende tiltak følges opp» 
 
Med hensyn til trafikkforhold, vil dette marginalt økes, men utbedring av vei og opparbeidelse av gang- 
og sykkelvei vil medføre økt trafikksikkerhet både for kjørende, gående og syklende. 
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6.2. Varsel om oppstart av planarbeid 
 
Det ble avholdt et oppstartmøte med kommunen 19.05.15 der kommunens representanter var til stede 
sammen med utbygger/grunneier. Møtereferatet er utarbeidet av kommunen og finnes i kommunens 
arkiv. 
Det ble meldt påbegynt planarbeid i brev datert 4.06.15 til fylkeskommunale og kommunale organ, 
naboer og berørte grunneiere, samt i annonsetekst sendt Søgne Budstikke 17.06.15 for trykking til 
avisa så fort som mulig. Frist for tilbakemelding ble satt til 20.07.15. 
 
Det ble sendt ut ny melding om påbegynt planarbeid til samme adresser samt flere i forbindelse med 
en utvidelse av planarbeidet i brev datert 11.08.14, samt annonse samme dag i Agderposten med frist 
til uttalelse 31.07.15. 
 
Det ble videre sendt ut ny melding i forbindelse med flytting av parkeringsplassene og ytterligere 
utvidelse av planområdet 12.12.19 med frist for tilbakemelding 24.1.20 
 
I forbindelse med disse tre meldingene er det totalt kommet 17 kommentarer/merknader, de fleste fra 
offentlige fylkeskommunale og kommunale organ.  
 
Det vises til korrespondanse og innkomne merknader og vi vil her gi noen kommentarer til disse. Våre 
kommentarer til merknadene er skrevet med kursivskrift. 
 
Statens vegvesen, i brev datert 20.7.2015 
Statens vegvesen har ingen interesser utover kryss mellom fv. 159 og kommunal vei til området 
 
Våre kommentarer: 
Det er ønske å beholde krysset slik det er i dag. 
 
 
Kystverket sørøst, i brev datert 24.6.2015 
Viser til at alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i kommunens sjøområde 
krever tillatelse av kommunal havnemyndighet. 
Har ellers ingen merknader til at det settes i gang planarbeid. 
 
Våre kommentarer: 
Nødvendig tillatelse av kommunal havnemyndighet i forbindelse med brygger og 
fortøyningsinstallasjoner vil bli omsøkt.  
 
 
Vest-Agder Fylkeskommune, i brev datert 16.7.2015 
Vest-Agder Fylkeskommune har ingen særskilte merknader til at utarbeides en detaljregulering i tråd 
med overordnet plan. Opplyser at fylkeskommunens interesser i dette planarbeidet i hovedsak vil 
være knyttet til landskapshensyn, barn og unges interesser og forhold til kulturminner og kulturmiljø. 
 
Våre kommentarer: 
Lanskapshensyn: Viser til illustrasjoner i beskrivelsen. Det er nå ikke planlagt parkeringsanlegg i flere 
etasjer, men kun parkering på terreng. 
Barn og unges interesser: Det er lite egnet areal i planområdet som egner seg for barn og unge. Viser 
videre til beskrivelse i kapittelet «Barn og unge i planen og Arealer for fellesskap» 
Kulturminner og kulturmiljø: Det er gjennomført arkeologisk registrering av kulturminner under vann av 
Norsk Maritim Museum. Gjennomføring av planen vil bli gjort i samarbeid med NMM. 
 
 
Fiskeridirektoratet, i brev datert 15.7.2015 
Fiskeridirektorater region Sør kan ikke se at reguleringsplanforslaget vil medføre vesentlig 
konsekvenser for de interesser direktoratet skal ivareta i planleggingen. Mener kommunen bør stille 
klare og strenge krav til tiltak for å redusere den negative miljømessige påvirkningen fra båthavner. 
Blant annet; Båthavn med servicebrygge/slipp og sjønære opplagsområder skal være utstyrt med 
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innretninger for oppsamling og håndtering (rensing) av avløps- og overvann, det tilrettelegges for 
kildesortering av avfall og bryggeanlegg og bølgebrytere utformes og plasseres med tanke på å 
opprettholde tilstrekkelig vanngjennomstrømning for å opprettholde god vannkvalitet. 
Søgne Fiskerlag har ingen kommentarer til meldingen om påbegynt planarbeid. 
 
Våre kommentarer:  
Det er ikke tiltenkt servicebrygge/slipp ved utvidelsen av båthavnen. 
Det vil bli tilrettelagt for kildesortering av avfall ved småbåthavnen. 
Bryggeanlegg og bølgebrytere vil bli utformet og plassert slik at optimal vanngjennomstrømning, mht. 
vannkvalitet, blir opprettholdt. 
 
 
Norsk Maritimt Museum, i e-post datert 29.6.2015 
Mener potensialet for kulturminner under vann er til stede i området. Varsler om at det vil bli stilt krav 
om marinarkeologiske registreringer. 
 
Våre kommentarer:  
Marinarkeologiske registreringer er gjennomført av Norsk Maritimt Museum. Rapport datert juli 2017 
vedlegges planforslaget. Det tiltenkt flytebrygger og bølgebryter m/ tilhørende moringer, slik at det er 
minimalt med areal under vann som vil bli berørt. Dette arbeidet vil bli gjort i samarbeid med Norsk 
Maritimt Museum. 
 
 
Fylkesmannen i Vest-Agder, i brev datert 24.6.2015 
Ser negativt på at det skal etableres en ny småbåthavn og ikke en utvidelse av eksisterende 
småbåthavn. Viser også til kommuneplanens utfyllende rekkefølgebestemmelse §4, 3. ledd; 
«Før utvidelse av Torvefjorden småbåthavn, kaipirer og parkeringsplasser, må vieen fra Torvekrysset 
til båthavna være utbygd med gang- og sykkelvei, og fra Vaglebrygga til båthavna skal det være gang- 
og sykkelvei/promenade langs sjøen,» 
Minner om at det må tas hensyn til naturmangfoldet, barn og unge og universell utforming, fremmede 
arter, forurensing og risiko og sårbarhet. 
 
Våre kommentarer:  
Det er ikke tiltenkt en ny båthavn, men en utvidelse av eksisterende. Utvidelse av eksisterende 
båthavn er vedtatt i tidligere prosesser.  
Ved et godkjent vedtak av utvidelse følger det med behov for parkering. 
Ny parkeringsplass er tiltenkt samlokalisert med eksisterende parkeringsplass for Torvefjorden 
småbåthavn.  
 
Vedrørende rekkefølgebestemmelsen § 4, 3. ledd.  
Viser vi til beskrivelsen, planen og bestemmelsene. De viser at det er tiltenkt å bygge ut veien og 
gang- sykkelvei fra Vaglesvingen frem til eksisterende adkomst til Torvefjorden Småbåthavn. 
 
Barn og unge og universell utforming. 
Viser til beskrivelsen. Det er i utgangspunktet ikke områder innenfor planområdet som er spesielt 
egnet for barn og unge. 
Vi legger dermed bedre til rette for universell utforming ved at åpner opp muligheten for gang- 
sykkelvei langs Amfenesveien frem til Torvefjorden småbåthavn. 
 
Fremmede arter.  
Det er et registrert funn av fremmede arter innenfor planområdet. 
Det vil bli hensyntatt ved videre arbeid og det vil komme frem av reguleringsbestemmelsene ifm. nye 
masser tilkjørt planområdet. 
 
Forurensing.  
Forurensingsforskriften og kommunens egne regler vil bli hensyntatt ifm. massedisponering ved videre 
arbeid med planen. 
Det er i utgangspunktet ikke tiltenkt mudring/utfylling i sjø. Det vil bli innarbeidet i 
reguleringsbestemmelsene tiltak ved eventuell utfylling, med tanke på å begrense forurensing og 
eventuelle spredning av forurensing. 
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Naturvernforbundet i Søgne, i brev datert 20.7.15, 
Er bekymret for den samlede belastning alle båtplassene i området vil kunne ha for Torvefjorden og 
Lunde elvas utløp. Nevner også forskjellige arter, truede og fremmede, i forbindelse med den sørlige 
strandenga. Mener også at det bør foretas en miljøundersøkelse av bunnforholdene i eksisterende 
båthavn, og at det bør   foretas en konsekvensutredning. 
 
Våre kommentarer:  
Det foreligger i dag en gjeldende reguleringsplan for området. 
Viser til referat fra oppstartsmøte hvor konsekvensutredning ikke er et tema. 
Utvidelse av eksisterende småbåthavn er godkjent i departementet.  
Det er foretatt arkeologisk undersøkelse under vann av Norsk Maritimt Museum, rapport vedrørende 
konsekvenser for marint miljø er utført av Terrateknikk as og Naturmuseum og botanisk hage har 
gjennomført en konsekvensutredning av truete arter. 
 
 
Torvefjorden Velforening, i brev datert 30.7.15,  
Torvefjorden Velforening er skeptisk, uten nærmere utredninger og konsekvensanalyser, å lage ny 
småbåthavn nord for eksisterende havn i Torvefjorden. Skal en anlegge flere båtplasser bør det skje 
ved utvidelse av nåværende havn og en bør i prinsippet bruke adkomst, parkering og opplag med 
utgangspunkt i Torvefjorden småbåthavn, ikke ved anlegging av nytt småbåthavnanlegg. Torvefjorden 
Velforening mener at det er uaktuelt å endre reguleringsformålet (allmennyttige formål-
organisasjoner/maritimt) for området og i alle fall bør en hindre at det gjøres store naturinngrep på 
Vaglebrygga for å få flere parkeringsplasser. Bruken bør ikke forandres nevneverdig og en 
kommersiell parkeringsplass(hus) mellom Amfenesveien og Vaglebrygga må ikke tillates. Båtopplag 
og parkering er heller ikke det vakreste syn en kan tenke seg i strandsonen og kan betraktes som 
visuell forsøpling for de som ferdes i området. 
 
Våre kommentarer:  
Det er ikke ny småbåthavn, men en utvidelse av eksisterende.  
Utvidelse av eksisterende småbåthavn er godkjent i departementet. Ved en utvidelse av 
småbåthavnene er det er ikke tilstrekkelig parkeringsdekning iht. kommunale normer. 
Bruken av Vaglebrygga vil ikke endres. Det er foreslått parkeringsplasser på bakkenivå sør i 
planområdet ved eksisterende parkeringsplasser for Torvefjorden småbåthavn, og øst for 
Amfenesveien.  
Viser videre til referat fra oppstartsmøte hvor konsekvensutredning ikke er et tema. 
 
 
Svein A Solgård, i brev datert 19.7.2015 
Er bekymret for økt båt- og biltrafikk en eventuell oppføring av parkeringshus på Vaglebrygga og 
utvidelse av båthavnen vil medføre. Er bekymret for rekreasjonsområde og frilufts- og naturvern 
interessene på Torvesanden, og viser til opprettelse av statlig sikret friluftsområde som skal være med 
på å hindre utbygging ved Torvesanden. Viser til fuglelivet ved vestre og østre Niglus holme vil bli 
vesentlig berørt av økningen av båt- og biltrafikk og eventuelle oljeutslipp. 
 
Våre kommentarer:  
Utvidelsene av småbåthavnen vil skje nord for og i tilknytting til eksisterende småbåthavn for 
Torvefjorden. Ikke ved Torvesanden.  I dette området foreligger det et godkjent vedtak om utvidelse. 
Torvesanden ligger utenfor planområdet og blir ikke berørt mht. til bruken av lokalbefolkningen, lokale 
speidere, barnehager og skoler.  
Det er ikke tiltenkt parkeringshus på Vaglebryggen.  
Parkeringsplassene er planlagt sør i planområdet, lengst bort fra Torvesanden. Nærmeste del av 
utvidelsen av måbåthavnen vil ligge ca. 400m fra Torvesanden. Bruken av Vaglebryggen vil forbli 
uforandret, foruten bedre tilretteleggelse for dagens bruk. 
 
 
Svein G Ravnevand, i brev datert 20.7.2015 
Mener framsendt materielt er mangelfullt. 
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Mener dyre- og planteliv vil bli truet i forbindelse med den store trafikkøkningen denne utbyggingen vil 
medføre. Undres at det planlegges parkeringshus 2-3 etasjer på Vaglebrygga. Et evt. parkeringshus 
vil privatisere hele området. 
Dersom det anlegges gang- og sykkelvei langs Amfenesveien vil dette bli et stort inngrep i naturen 
med allerede fine turstier som brukes flittig både av fastboende og turister. 
Lurer på hva som vil skje med den eksisterende badestranden på Vaglen. 
På tilsendt kartmateriell ser det ut som denne stranden vil bli fjernet/endret 
 
Våre kommentarer:  
Utsendelse av melding om påbegynt planarbeid er i tråd med gjeldende lover/regler/retningslinjer og 
er blitt godkjent av kommunen. Det er i første omgang omfang og områdebegrensning som skal 
synligjøres. 
Bruken av Vaglebrygga vil forbli uforandret. Deler av Vaglebrygga ligger forøvrig på en privateid tomt. 
Anleggelse av gang-/sykkelsti langs Amfenesveien er vedtatt i gjeldene reguleringsplan og er et 
pålegg fra kommunen.  
Eksisterende badestrand ligger utenfor foreslått plangrense og vil forbli uberørt, og kan benyttes til 
dagens bruk. Viser videre til konsekvensrapporter utført av Norsk Maritimt Museum, Terrateknikk as 
og Naturmuseum og Botanisk hage UIA. 
 
 
Elin S Ravnevand, i brev datert 20.7.2015 
Våre kommentarer:  
Kopi av innkommet merknad fra Svein R. Ravnevand. 
Viser til våre kommentarer ovenfor. 
 
 
 
1.GANGS BEHANDLING – INNKOMMET MERKNADER 
Ved utsendelse var det tiltenkt parkeringshus i 2. etasjer ved Vaglebryggen. 
 
Vest-Agder Fylkeskommune, i brev datert 3.5.2017 
Mener planbegrepet ikke inkluderer etablering av en ny separat båthavn. Mener foreslåtte 
parkeringsanlegget bør flyttes til området med eksisterende parkeringsplass lengre syd. 
Norsk Maritimt Museum krever at det gjennomføres en marin arkeologisk registrering før de kan avgi 
uttalelse til planen. 
 
Våre kommentarer: 
Planforslaget, småbåthavnen, er en naturlig forlengelse av eksisterende småbåthavn. 
Vi mener derfor at begrepet, ny separat småbåthavn, ikke er riktig. 
Selv om «ny» småbåthavn driftes av et annet selskap enn eksisterende småbåthavn mener vi at dette 
må kunne ses på som en utvidelse av eksisterende småbåthavn. 
Parkeringshus er fjernet og parkeringsplassene er flyttet helt sør i planområdet. 
Vedrørende Marin arkeologisk registrering viser vi til rapport fra Norsk Maritimt Museum, datert 
6.7.2017. 
 
 
 
 
Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder, i brev datert 19.4.2017 
Mener eventuelle nye parkeringsplasser bør lokaliseres i sammenheng med dagens 
parkeringsarealer. Viser videre til innkommende kommentarer. 
 
Våre kommentarer:  
Forslagsstiller har tatt tilbakemeldingen til etterretning og tatt bort parkeringshus, og flyttet parkeringen 
sør i planområdet, dvs. mer samlokalisert med eksisterende parkeringsplasser til Torvefjorden 
småbåthavn. 
Området rundt Vaglebrygga vil forbli uforandret, og ingen del av statlig sikret friluftsområde blir berørt. 
Mht. registreringer av viktige naturforvaltningsinteresser vises det til rapport utført av Naturmuseum og 
Botanisk hage - Universitetet Agder. (Vedlegges) 
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Kystverket sørøst, i brev datert 3.5.2017 
Har ingen vesentlige merknader til planforslaget. Minner om at etablering av tiltak som kan påvirke 
sikkerheten eller fremkommeligheten i kommunens sjøområde, krever tillatelse av kommunal 
havnemyndighet, jf. havne- og farvannsloven § 27, 1. ledd. Eksempler på tiltak er 
fortøyningsinstallasjoner og brygger. 
 
Våre kommentarer: 
Nødvendig tillatelse av kommunal havnemyndighet vil bli ivaretatt. 
 
 
Naturvernforbundet i Søgne, i brev datert 8.5.2017 

1. Mener området BBS må fjernes 
2. Viser til antall eksisterende båtplasser i området, og er bekymret for hva ytterligere utvidelse 

vil ha å si for marint biologisk liv i Torvefjorden. 
3. Mener det bør stilles krav til utbygger/forslagsstiller at det foretas en feltkartlegging av 

bunnforholdene i eksisterende båthavn som danner grunnlag for utarbeidelse av en 
konsekvensanalyse. 

4. Viser til landsgjennomsnitt på antall båtplasser pr. personer. Antall båtplasser i Torvefjorden, 
og størrelsesforholdet opp mot landsgjennomsnittet. 

 
Våre kommentarer:  

1. Regulering og formålstildeling er gjennomgått og avklart med kommunens planavdeling. Jfr. At 
planen ble lagt ut til 1. gangs behandling. 

2. Antall båtplasser i dette området har ikke vi oversikt over. 
Vedr. marint biologisk liv i Torvefjorden viser vi til rapport fra  
Terrateknikk – Naturfaglig vurdering av sjøområde for Vaglen småbåthavn – Torvefjorden -
Søgne kommune – vurderinger av potensialet for konsekvenser for marint miljø 
(Undersøkelse 8 – 2017). 

3. Viser til pkt. over og rapport fra Terrateknikk as 
4. Ingen kommentar. 

 
 
Norsk Maritimt Museum, i e-post datert 21.5.2017 
Norsk Maritimt Museum krever at det gjennomføres en marin arkeologisk registrering før de kan avgi 
uttalelse til planen 
 
Våre kommentarer:  
Undersøkelse er utført. Viser til rapport fra NMM, datert 6.7.2017 
 
 
Elin og Svein G Ravnevand, i brev datert 8.5.2017 
Dersom det nå også gis tillatelse til ny, privat båthavn i Torvefjorden, vil dette medføre ca. 1.500 
plasser på et forholdsvis begrenset område.  
Allerede med dagens båthavn ser vi at det kan oppstå farlige situasjoner, og vi håper at det  
ikke vil skje ulykker med badende og båter i høy fart. 
Viser til Torvefjorden med et rikt fugleliv og en meget brukt badestrand innenfor disse båthavnene, vil 
bli lite attraktiv.  I dag er denne stranden og området meget brukt av både speidere, skoler og 
barnehager samt turfolk i alle aldersgrupper. 
Når det gjelder opparbeiding av parkeringshus, vil dette bli et stort inngrep i en bratt og smal  
skråning mellom vannflaten og veien. Mener denne utbyggingen vil påføre nærområdene store 
belastninger i form av forsøpling til lands og vann, trafikkstøy fra biler og båter samt støvplager.  Vil 
dagens veistandard tåle en dobling av trafikk til og fra området. 
 
 
Våre kommentarer:  
Som det kommer frem av innkommet kommentar fra Naturvernforbundet, så har de gjort en 
kartlegging av båtplasser i område. Deres tall er mellom 880 og 910 plasser. 
Det er selvfølgelig heller ikke ønske fra utbyggers side at det skal oppstå farlige situasjoner og ulykker 
med badende og båter. Utvidelsen av båthavnene og den faktiske avstanden til badestranden, samt 
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den naturlige ferdselsåren til og fra småbåthavnen, mener vi ikke vil komme i konflikt med badende 
innerst i Torvefjorden. Det er samtidig restriksjoner for fart i området. Den foreslåtte gang-/sykkelstien 
vil bedre fremkommeligheten, i en ellers ufremkommelig «strandsone», langs kysten. Dette er også et 
ønske/pålegg fra kommunen. 
Utvidelsen av veien og gang- og sykkelvei vil ivareta en eventuell økning av trafikk i området. 
Parkeringshuset er fjernet i planforslaget, og parkeringen er flyttet sør i planområdet og samlokalisert 
med eksisterende parkering for Torvefjorden småbåthavn. 
Når det gjelder de miljømessige bekymringene viser vi til rapporter fra: 

• Naturmuseum og Botanisk hage Universitet i Agder.  

• Terrateknikk (undersøkelse 8 – 2017). 
 
 
Svein A Solgård, i brev datert 4.5.2017 
Har følgende kommentarer vedrørende 1. Ødeleggelse av Vaglen, 2 Fugle- og dyreliv, biltrafikk og 
parkeringshus og 4.Båtrafikk og forurensing. 
Viser til innkommende kommentar som også er mer eller mindre samme innhold som tidligere 
kommentar til melding om påbegynt planarbeid. 
 
Våre kommentarer:  

1. Det er ikke tiltenkt å bygge på Torvesanden. Utvidelsen av eksisterende småbåthavn ligger 
over 300m lengre sør. Parkeringshus er tatt ut av planforslaget, og parkeringen er flyttet sør i 
planområdet i nærheten av eksisterende parkeringsplasser to Torvefjorden småbåthavn. 

2. Viser til rapport fra Naturmuseum og Botanisk hage Universitet i Agder.  
3. Dagens brygge og bruk vil forbli uforandret. Parkeringshus er tatt ut av planforslaget 
4. Vi tror gjennomføringen av dette prosjektet vil, i motsetning til Svein, berike området ved at det 

vil bli bedre tilgjengelighet til arealene langs kysten/Amfenesveien.  
Vi mener i tillegg at dette ikke vil få innvirkning på benyttelsen av området av lokalbefolkning, 
skoler, speidere, barnehager og turister. Snarere tvert imot. 
 
Viser videre til rapporter fra: 

• Naturmuseum og Botanisk hage Universitet i Agder.  

• Terrateknikk (undersøkelse 8 – 2017). 
 
 
 
Statens vegvesen, i brev datert 27.4.2017 
Har ingen merknader til planforslaget 
 
Våre kommentarer: 
 
Torvefjorden Velforening, i brev datert 8.5.2017  
Har tilnærmet like kommentar som innkommende merknader til melding om påbegynt planarbeid. 
 
Våre kommentarer:  
Det er ikke ny småbåthavn, men en utvidelse av eksisterende.  
Ved denne utvidelsen vil det ikke være tilstrekkelig parkeringsdekning iht. kommunale vedtekter. 
Parkeringshuset er tatt ut av planforslaget og ny parkering er samlokalisert med eksisterende 
parkering for Torvefjorden småbåthavn.  
Viser videre til rapporter fra: 

• Naturmuseum og Botanisk hage Universitet i Agder.  

• Terrateknikk (undersøkelse 8 – 2017). 

• Norsk Maritimt Museum, datert 6.7.2017 
 
 
Norsk Zoologisk Forening, sørlandsavdelingen, 
Norsk Ornitologisk Forening, Kristiansand og omegn lokallag og 
Agder Botaniske forening, i brev datert 7.5.2017  
Viser til dyre- og planteliv og registrerte arter. Belastning på marint miljø fra båthavner,  
Biologisk mangfold i Søgne kommune (Pedersen 2001) og naturmangfoldloven. 
Viser videre til innkommet kommentar. 
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Våre kommentarer: 
Viser til rapporter fra: 

• Naturmuseum og Botanisk hage Universitet i Agder.  

• Terrateknikk (undersøkelse 8 – 2017). 

• Norsk Maritimt Museum 
 
 
 
INNKOMMENDE MERKNADER IFM. UTVIDELSE AV PLANOMRÅDET, DATERT 12.12.2019 
Utvidelse ble meldt med bakgrunn i flytting av parkering til sør i planområdet, og for og samlokaliserer 
parkering med allerede eksisterende parkering til Torvefjorden småbåthavn. Samtidig ble 
parkeringshuset fjernet fra planforslaget. 
 
 
Fylkesmannen i Agder, i brev datert 24.1.20 
Viser til tidligere innspill, og legger til grunn at aktuelle statlige sikrede friluftsområder blir ivaretatt av 
fylkeskommunen i det videre planarbeidet. 
 
Våre kommentarer: 
Viser til våre tidligere kommentarer til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. 
Samtidig er nå parkeringsplassen flyttet sørover i nærheten til allerede eksisterende parkeringsplass 
for Torvefjorden småbåthavn, slik Fylkesmannen i utgangspunktet ønsket. Området rundt 
Vaglebryggen vil med dette forbli uforandret i forhold til gjeldende reguleringsplan for Torvefjorden 
småbåthavn, og planforslaget vil ikke komme i konflikt med det statlige sikra friluftsområde. 
 
 
Grønt nettverk v/ Peder Johan Pedersen, i brev datert 24.1.20 
Grønt nettverk ber om unntak for konsekvensutredning for et så omfattende tiltak. 
De anser allerede nå at planene vil være så omfattende at tiltakene vil påføre regionalt viktige 
naturområder for biologisk mangfold og friluftsinteresser så store forringelser og belastninger at saken 
ikke bør fremmes for realisering. Viser også til biologisk mangfoldregistrering i Søgne fra 2003 – 
Utløpet av Lundeelva, mener denne må oppdateres.  
Grønt Nettverk forutsetter at det hentes inn oppdatert kunnskap om verdien fjorden, elvedeltaet og 
småholmene har for fugl og hvordan den tenkte utbyggingen med øket aktivitet, ferdsel og beslaglagte 
arealer (ikke minst sjøarealer) vil påvirke artsmangfoldet 
( jfr naturmangfoldloven § 8 og 9). 
Grønt Nettverk minner om at det etter 2008 er gitt pålegg om en innstramning av  
byggeforbudet i strandsona, jfr. § 1-8 i pbl. Ett av de forholdene som er lagt til grunn for  
byggeforbudet, er landskapshensyn. Når det i planene for båthavnutvidelsen forutsettes  
omfattende utsprengning i et svært eksponert og dominerende fjellparti for opparbeidelse  
av bilparkering, må dette inngrepet vurderes mot intensjonen med byggeforbudet. Vi legger  
til at inngrepet ikke har allmenne interesse i motsetning til det bestående landskapet. 
 
Våre kommentarer: 
Utvidelsen av båthavna er vedtatt på departements nivå. Utvidelse av småbåthavna medfører behov 
for parkeringsplasser. Plasseringen av parkeringsplassen er nå endret, og samlokalisert med 
eksisterende parkeringsplass i sør, noe som bla. var et ønske fra Fylkesmannen. Viser videre til 
vedlagte rapporter: Rapport fra Naturmuseum og Botanisk hage Universitet i Agder. (2020), Rapport 
fra Terrateknikk (undersøkelse 8 – 2017) og 
Rapport fra Norsk Maritimt Museum, datert 6.7.2017 
 
 
Tormod Urdal, formann Torvefjorden Båthavn, i e-post datert 21.1.20 
Ønsker å ivareta medlemmenes interesser i forhold til at det er tilstrekkelig distanse fra deres 
nærmeste bryggepir til ny båthavn. Har ovenfor utbygger antydet at de kan akseptere 38m som et 
absolutt minimum. 
 
Våre kommentarer: 
Merknaden tas til etterretning. Det føres god dialog mellom utbygger og eks. båthavn, 
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Slik at en enighet mht. avstand vil bli avklart før fysisk arbeid igangsettes. 
 
 
Kystverket sørøst, i brev datert 8.1.2020 
Har ingen vesentlige merknader til at planområdet utvides. 
 
 
Naturvernforbundet i Kristiansand v/ Fag Øystein Kerlefsen, i e-post datert 23.1.20 
Vi viser til mottatt informasjon vedrørende oppstart av reguleringsplan for utvidelse av Vaglen  
småbåthavn. Naturvernforbundet i Søgne kom med sine kommentarer og anmerkninger sist planen 
var ute på høring. Vi kan nå ikke se at det er andre forandringer enn utvidelse av parkerings området 
og fjerning av parkeringshus. Det vi nå har mottatt gir oss lite ny informasjon og vi viser derfor til våre 
kommentarer vi kom fram  
med sist planen var ute på høring. 
 
Våre kommentarer: 
Parkeringsområdet er ikke utvidet. Parkeringshuset er som nevnt fjernet fra planprogrammet. 
Parkeringen er flyttet sør i planområdet. 
Viser videre til våre kommentarer til Naturvernforbundet i Søgne, og revidert rapport fra Naturmuseum 
og Botanisk hage Universitetet i Agder. 
 
 
Norsk Maritim Museum, i e-post datert 20.12.20 
Norsk Maritimt Museum har tidligere gjort registreringer i området. Det må tas hensyn til at det ligger 
en rekke automatisk fredete kulturminner i sjø (se Askeladden). Dersom plangrensens geografiske 
plassering omfatter ett eller flere av disse kulturminnene må det søkes om dispensasjon fra 
kulturminneloven. Slik grensen er tegnet inn er det ikke behov for ytterligere registrering fra vår side. 
 
Vår kommentar: 
Merknaden tas til etterretning, og om nødvendig vil det bli søkt om dispensasjon fra kulturminneloven. 
 
 
NVE, i brev datert 29.12.19 
Generelt brev om viktigheten av bla. Flom, erosjon og skred, vassdrag- og grunnvannstiltak, 
energianlegg etc. 
Viser også til gode veiledere og verktøy i ifm. Planarbeidet. 
 
Vår kommentar: 
Merknaden om tips til veiledere og verktøy vil bli tatt til etterretning ved behov. 
 
 
Ornitologisk forening v/ Åse Slettebøe og Hans Kristian Didriksen, i e-post datert 20.1.20 
Vi er svært skeptiske til å utvide båthavnen ved Torvesanden i Søgne.  
Det vil forstyrre fuglelivet på holmene i Torvfjorden. Det er et verdifult område for hekkende sjøfugl. 
Grensen for hva fjorden tåler er nådd.  
Denne perlen må bevares. 
 
Vår kommentar: 
Utvidelse av småbåthavnene ligger i kommuneplanen og er avklart på departements nivå. 

Viser videre til rapport fra Naturmuseum og Botanisk hage Universitetet i Agder. 
 

 

6.3. Medvirkning  
Medvirkning har vært i form av utlysning i lokal avis og brev til fylkeskommunale-, kommunale organ 
og berørte parter ved flere anledninger. 
Det har samtidig vært en diaolg med med planavdelingen i Søgne kommune, og nå i Kristiansand 
kommune. 
 

 

7. FORSLAGSSTILLERS VURDERING AV PLANFORSLAGET 
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Planforslaget har i all hovedsak kommet frem av tilbakemeldinger fra bla. kommune og 
fylkeskommunale organ. Samtidig som det er en eksisterende plan innenfor området som er mer eller 
mindre videreført. 
Plasseringen av selve utvidelse av småbåthavnen er gjort iht. vedtatt kommuneplan. 
Plasseringen av tilhørende parkeringsplasser er gjort med bakgrunn i tilbakemeldinger fra bla. Vest-
Agder Fylkeskommune og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 

 

 

 

 

8. VEDLEGG 

• Reguleringsplan i målestokk 1:1000 datert 7.5.2021 

• Plankart, SOSI format, datert 7.5.2021 

• Kopi av innkomne merknader ifm. 1. gangs behandling. 

• Kopi av innkomne merknader ifm. Utvidelse av planområdet. 

• Rapport fra Naturmuseum og Botanisk hage Universitet i Agder. (2020) 

• Rapport fra Terrateknikk (undersøkelse 8 – 2017). 

• Rapport fra Norsk Maritimt Museum, datert 6.7.2017 

• Referat fra oppstartsmøte, datert 18.5.2015 

• Tekiske planer vei (forleøpig), datert 15.4.2021 
 

 


