
Familien Rannestad og Familien Soldal 
Branesveien 32 og 36 
GB 420/442 og GB 420/494 
 
Trollvegg Arkitektstudio AS 
v/ Alf Petter Mollestad       27.08.2021 
 
 
Innspill til Plannummer: 1601, Saksnummer eByggesak: PLAN-21/00967 
 
Vi viser offentlig Varsel om igangsetting av detaljregulering. 
 
Bakgrunn for innspillet 
Vi er berørte naboer. Branesveien 32, GB 420/442 er innlemmet i plankartet.  

 
Innspill 
Oppsummert stiller vi oss positive til utvikling av Trosevika, men vi har innvendinger til 
stipulert trasé for kyststien. 
 
Kyststi 
I referatet fra oppstartsmøte 05.07.2021 er det skissert en stiplet linje for kyststi som går 
over Rannestad’s eiendom Branesveien 32, GB 420/442, og forøvrig mellom Branesveien 32 
og 36 (GB 420/442 og 420/494). 
 
Vi vil argumentere for at trasé for kyststien legges på nordsiden av eiendommene Branesveien 
32 og 30 (GB 420/442 og 420/571), og knyttes opp mot (eksisterende eller ny) offentlig 
parkeringsplass på utsiden av bommen for Braneset hyttefelt. Med dette vil kyststien få en 
behagelig stigning opp fra Trosevika og videre. Dette vil også legge til rette for en fin 
overgang til stien rundt Kvernhusvannet.  
 
Vi stiller oss bak Sameiet Braneset Hyttefelt sitt Innspill til ny arealplan datert 19.8.2021 hvor 
det ville være naturlig å legge trasé for kyststi fra strand/plen og opp til ny parkering, som vist 
på skissen nedenfor. 
 
 

 
Mulig trasé for kyststi stipulert inn på illustrasjon fra Sameiet Braneset Hyttefelt sitt Innspill til ny arealplan datert 19.8.2021. 



En opparbeidet kyststi mellom hyttene vil utgjøre en inngripen i hyttelivets fred. Foreslått 
trasé er plassert i bratt og ulent terreng og ville kreve betydelige inngrep dersom det skulle 
legges til rette for universell tilgjengelighet (inkl. barnefamilier og folk med nedsatt 
funksjonsevne)  Det er tegnet inn en sti på kommunale plankart mellom hyttene, som aldri 
har blitt realisert. Det har aldri vært trafikk mellom hyttene annet enn fra Branesveien 36, GB 
420/494, frem til for ca. 20 år siden. 
 
Trosevika 
Vi stiller oss som nevnt positive til at Trosevika utvikles med strand og kyststi ref. Sameiet 
Braneset Hyttefelt sitt Innspill til ny arealplan datert 19.8.2021. 
 
Åsleik Rannestad/Branesveien 32 ryddet i Trosevika hver vår fra 1989. De første årene ble det 
brent flere store bål, etter avklaring med brannvesenet. På oppfordring har vi lagt ved noen 
bilder fra 1989/90 som viser stranden ryddet. Både Branesveien 32 og 36 (GB 420/442 og 
420/494) har båtfeste ved sjøen nedenfor hyttene (sørlige enden av Trosevika). I den 
forbindelse ble det inngått avtale mellom Rannestad og tidligere grunneier Nils Grødal om å 
sette opp en brygge i sørenden av Trosevika. Vi har mudret inn til bryggen etter avtale med 
nåværende grunneier. Det var trapper ned til sjøen da Rannestad ankom i 1988. To av de tre 
trappene ble fornyet i samarbeid mellom Soldal og Rannestad. Den nye generasjonen har 
ikke opprettholdt samme praksis med årlig opprydding i Trosevika. Det ville være til alles 
beste om Trosevika oppgraderes. 
 

 
Trosevika under og etter opprydding ca 1990. 

 
 
 
 
Med hilsen 
 
Arne H. Rannestad ar@friendos.com  +47 940 10 236 
Tone Soldal  tone.soldal@uia.no  +47 482 94 316 
Aase Hodne Soldal aasesoldal@yahoo.no 
Eivind Soldal  eivindsoldal@yahoo.no  
  
 
 
 
Kopi: 
Kristiansand Kommune, Avdeling Plan og Bygg v/ Anne Marit Tønnesland 
 



ESPEN B. KOL ING

Trollvegg Arkitektstudio AS
Østre Strandgate 31,
4610 Kristiansand S

Att. Alf Petter Mollestad
Sendes også pr epost: alfpetter@trollvegg. no

Innspill og merknader til planarbeid - Braneset

Jeg viser til deres brev av 9. juli 2021 «Braneset - varsel om igangsetting av detaljregulering».
Min kone og jeg, eier eiendommen 4204-420/241, adr. Stifjellet 28, har innspill og merknader til
planarbeidet.

Mine foreldre kjøpte eiendommen gnr. 20 bnr. 141 i Søgne 20. 07. 1962. Eiendommen ble i 1974
delt i to (420/141 og 420/241). Eiendommen har vært vårt feriested i 60 år, noe som igjen bør gi
rett til en stemme i denne sak.

Av tilsendte planarbeid ser vi at det er tegnet en kyststi på siden av vår eiendom, bare noen få
meter (ca. 3 - 5 meter) fra vår hyttevegg.

La oss først gjøre det klart at vi respekterer og ønsker velkommen allmenhetens frie ferdsel langs
kysten, også på Sti^ellet. Imidlertid kan vi ikke akseptere en kyststi som gjør et så vidt stort og
klart urimelig inngrep i vårt privatliv og vår eiendom.

Den avmerkede del av kyststien, langs og på vår eiendom, er ment å gi adkomst til området langs
kysten, kystdelen av Stifjellet omtalt som «fellesskapet Åros» på gamle kart. Denne adkomst kan
bedre sikres ved å legge kyststien langs ̂ ellveggen og sjøkanten av Trosevika, på allerede
eksisterende sti. Denne kyststi ved sjøkanten og fjellveggen i Trosevika ble anlagt, men ikke
ferdigstilt, for ca. 50 år siden for bl. a. å sikre adkomst mellom noen få hytter i Trosevika og
campingplassen. Stien ble bygget med bl. a. sprengstein fra vår eiendom. Adkomsten fra
Trosevika til kystdelen av Stif]ellet sikres best ved å videreutvikle denne eksisterende kyststi
langs vannkanten.

Planlagte kyststi på vår eiendom på siden av vår hyttevegg vil være et urimelig stort inngrep i
vårt privatliv og livsutfoldelse. Det vil forringe eiendoinmens verdi. Vi vil kunne oppleve ikke å
ha lyst til å oppholde oss på vårt feriested i nå over tre generasjoner. Det finnes en alternativ
løsning som omtalt her, og det er da ingen grunn til å velge en trasé som avmerket på deres
plantegning.

Vi vil ikke akseptere at det anlegges en kyststi som anvist på plantegningene, og vil om
nødvendig prøve en slik beslutning rettslig, med krav om omlegging og erstatning.

Espen B. Kolding
Hermodsvei l

1412 Sofiemyr

Mobiltlf. : (+47) 90 14 35 10
Email: ekolding@online.no

SoHemyr, den
25. juli 2021



ESPEN B. KOLDING

Avslutningsvis bemerkes at våre synspunkter her ikke er samordnet eller drøftet med våre naboer
på Sti^ellet. Vi står åpen for at det kan være andre meninger om adkomst og bruk av
kystområdet.

Ved eventuelle uklarheter eller behov for nærmere forklaring på stedet, hører vi gjeme fra dere
igjen.

Vi ber om å få tilsendt deres eventuelle merknader til våre innspill her ved innsending av
planarbeidet til kommunen. Vi ønsker videre å bli holdt løpende orientert om planarbeid og tiltak
som berører vår eiendom.

Med vennlig hilsen

1<3l7/7^/y7/^ ^lo {a//?^
Arinemie og Espen Kolding

'^ VvM

Espen B. Kolding
Hermodsvei l

1412 Sofiemyr

Mobiltlf. : (+47) 90 14 35 10
Email: ekolding@online.no

Sofiemyr, den
25. juli 2021
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Alf Petter Mollestad

Fra: Slåtterø, Bjørnar <Bjornar.Slattero@ae.no>
Sendt: mandag 30. august 2021 10:05
Til: Alf Petter Mollestad
Emne: SV: Braneset, Søgne, Kristiansand kommune - Varsel om oppstart av 

planarbeid

Hei 
 
Agder Energi Nett AS (AEN) har etter energiloven områdekonsesjon i Kristiansand kommune. Dette innebærer at vi 
etablerer og drifter strømnett i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett).  
 
På denne bakgrunn gjør vi oppmerksom på at det i dette planforslaget må tas hensyn til bestående anlegg og for de 
anlegg som det er nødvendig for oss å etablere og drifte. 
AEN har etablert høyspentanlegg og lavspent anlegg i området. Viser til kartutsnitt under. 
 
(Høyspent luftlinje som rød heltrukket strek, høyspent jordkabel vist som røde stiplet streker i kartet, 230V jordkabel 
vist som stiplet blå streker og 230V luftnett vist som heltrukket blå streker i kartet) 

 
 
Det er en byggeforbudssone på 8 meter dvs 4 meter fra senter av 22 kV luftlinje til nærmeste bygningsdel. Denne 
byggeforbudssonen må tegnes inn i plankartet. 
Det er en byggeforbudssone på 4 meter dvs 2 meter fra senter av 22 kV kabel til nærmeste bygningsdel. 
 
Planbeskrivelsen oppgir ikke effektbehov, men det kan se ut som om effektbehov er langt større enn det som lar seg 
forsynes fra eksisterende lavspentanlegg. 
Det må derfor påregnes at det må etableres ny nettstasjon i planområdet. Nettstasjonen kan være frittstående eller 
en del av bygningsmassen.  
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Generelle opplysninger: 
Enkelte opplysninger gitt i sosi-fil og kart kan være unntatt fra innsyn etter Offentlighetsloven §13 og må kun 
benyttes til forespurt formål uten å videresende disse opplysningene til andre uten godkjenning fra oss. Når 
formålet er ferdig skal dataene slettes. Vi viser til taushetsplikt etter Energiloven §9-3 jf. KBF §6-2 
 
•             Inntegning på plankart. 
Vi gjør oppmerksom på at spenningsnivået for ledningsanleggene ikke må påføres i planen, herunder plankartet. 
Kraftledninger skal på kart ha en enhetlig utforming, uavhengig av spenningsnivå og eventuelle fysiske forskjeller. 
Parallelle ledninger som går i samme trasé, skal tegnes som én ledning. Høyspenningskabler under bakken tegnes 
ikke inn på kartet. Vi viser i denne sammenheng til Forskrift om beredskap i kraftforsyningen § 6-2, og NVEs 
Veiledning til forskrift om beredskap i kraftforsyningen, pkt 6.2.5. 
 
Arealer og eiendommer som brukes til, eller i fremtiden skal brukes til, transformatorstasjoner evnt nettstasjoner 
avsettes i kommuneplanen til arealformål bebyggelse og anlegg, underformål «Andre typer bebyggelse og anlegg», 
energianlegg kode 1500, jf. vedlegg I til kart- og planforskriften.  
 
AENs ledninger er ikke innmålt og nøyaktigheten til traseer på oversendte kart vil være varierende. Bebyggelse eller 
andre installasjoner langs traseen må alltid planlegges ut ifra målinger i marka. 
 
•             Andre forhold 
I god tid før utbygging må det avklares hvordan nye utbyggingsområder i planområdet skal forsynes med elektrisk 
strøm. Det må avklares i hvilken grad eksisterende ledninger/kabler eventuelt kan benyttes, om nye 
ledninger/kabler må legges og om det er behov for ny(e) nettstasjon(er). 
 
Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må som hovedregel 
dekke kostnadene med tiltaket, inkludert eventuelle kostnader til erverv av nye rettigheter. Nye traséer må gis 
rettigheter med minst like gode vilkår som det vi har til de eksisterende traséene. Normalt er dette stedsevarige 
(evigvarende) bruksrettigheter. 
 
Er det behov for å avklaring/utredning/bestilling bes henvendelsen gå via vår hjemmeside www.aenett.no.  
Link til bestillingsskjema : https://www.aenett.no/bygge-og-grave/tilknytning-til-nett/nytilknytning-storre-
anleg/skjema-for-tilknytning-storre-anlegg/ 
 
Med vennlig hilsen 

  
Bjørnar Slåtterø 

  
Agder Energi Nett AS 
Postboks 794 Stoa | 4809 Arendal 
Stoaveien 14 | 4848 Arendal 
tlf: +47 38 60 70 00 
www.aenett.no 

 
 
Sensitivity: Internal 
Fra: Alf Petter Mollestad <alfpetter@trollvegg.no>  
Sendt: fredag 9. juli 2021 12:53 
Emne: Braneset, Søgne, Kristiansand kommune - Varsel om oppstart av planarbeid 
 
CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments unless you 
recognize the sender and know the content is safe. 
 
Hei  
 
Vedlagt ligger oppstartsvarsel.  
 
Varslingsdokumenter, planinitiativ, referat fra oppstartsmøte og oppstartsvarsel m.m. er også tilgjengelig på 
Kristiansand kommunes nettside: https://www.kristiansand.kommune.no/  
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og på vår nettside: http://www.trollvegg.no 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Alf Petter Mollestad  | By- og arealplanlegger 
Trollvegg Arkitektstudio AS 
alfpetter@trollvegg.no | +47 99 63 76 43 | www.trollvegg.no 
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Alf Petter Mollestad

Fra: Kai Korsen <kai@laftekompaniet.no>
Sendt: mandag 30. august 2021 15:54
Til: Alf Petter Mollestad
Emne:  BRANESET – VARSEL OM IGANGSETTING AV DETALJREGULERING - Nabo 

fra berørte eiendommer 420/191 og 420/592
Vedlegg: fullsizeoutput_97a0.jpeg

Trollvegg Arkitektstudio AS v/ Alf Petter Mollestad,  
Østre Strandgate 31,  
4610 Kristiansand S  
 
 
Vi viser til mottatt nabovarsel om oppstart av detaljregulering av nytt boligfelt på g/b 420/6 i regi av Trollvegg 
Arkitektstudio as, for utbygger Repstad Eiendom. 
 
Dette er tilbakemelding fra berørte eiendommer 420/191 og 420/592. Eiendom 420/592 er foreløpig ikke bebygget. 
 
 
Generelt 
Vi ser at dette er en utvikling som vil komme i dette området, med ny utbygging til bolig og hytteformål, og det kan 
være bra. Det fremlagte prosjektet ser og spennende ut med variert bebyggelse, men med en høy arealeffektivitet - 
det må sikkert påregnes i et boligfelt. Med en profesjonell aktør som Repstad Eiendom som utbygger, som vi har 
samarbeidet med tidligere, i utbyggingen av Braneset Hyttefelt - et godt og tillitsfullt samarbeid som har medført 
gode og optimale løsninger for hytteeierne, utbygger, kommunen og allmenheten.  
 
Vi har også sett på andre prosjekter som utbygger har realisert, bl a Kjellandsheia i Søgne, som underbygger det 
positive inntrykket. 
 
Vi merker oss også at utbygger vektlegger å få til et godt samarbeid med hytteeierne/Velforeningen – det er et godt 
utgangspunkt. 
 
Vi har satt oss godt inn i saken og høringsuttalen fra Braneset Velforening , som vi støtter fullt ut. Vi kjenner også 
historien og utviklingen i området etter å ha jobbet aktivt med utvikling og forbedring av området sammen med 
utbygger og i nært samarbeid med kommunen siden slutten av 80-tallet. 
 
Høringsuttalelsen fra Braneset Velforening 
Den entydige tilbakemeldingen, med massiv støtte i medlemmene/hytteeiene, sammenfatter de faglige 
vurderingene og holdningene på en god måte – «Ikke berør Braneset Velforeningens områder». 
 
Vi mener også at de planlagte og nødvendige fellesfasilitetene for det nye boligfeltet må etableres som selvstendig 
tiltak uavhengig av det som allerede finnes i Braneset Velforening. Det må være dimensjonert for påregnelig økt 
belastning og strategisk plassert. Her må man også søke å få med seg effekten av annen påregnelig utbygging i 
området, ref. innspillene fra Braneset Velforening,  og evt gjerne gjøre tiltakene i fellesskap med andre utbyggere.  
 
Veinettet inne i området 
Eiendomsretten til de ulike deler hytteområdet er regulert i et fremforhandlet omfattende avtalekompleks mellom 
Velforeningen og Repstad Eiendom. I Branesetter det 4 ulike økonomiske fellesskap – Juridiske Sameier. Veinettet er 
ett av disse. Veieene innefor bommen eies av Braneset Velforening. 
Når vi forutsetter å beholde bommen inn til området, handler det primært ikke om at man vil stenge alle andre ute. 
Vi har god erfaring fra løsningene for at allmenheten skulle få tilgang på deler av området. Men utfordringene kom 
når trafikkbelastningen blir større enn den er planlagt og dimensjonert for.  
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Dette vegnettet med blanding av biltrafikk og myke trafikanter og ikke minst barn i et etablert hytteområde, er med 
den trafikkøkning som vi allerede har registret, som følge bl a av at det har kommet aktører som bedriver 
forretningsmessige aggressiv utleievirksomhet av hytter, allmenheten har i større grad oppdaget området, pluss en 
del andre faktorer gjør at vi allerede er langt over grensen til det forsvarlige.  
En åpning av dette området – ta ned bommen, eller tiltak som øke belastningen vil medføre en trafikkbelastning 
som vil være direkte uforsvarlig. 
 
Tanken om å åpne dette området for allmennheten frarådes på det sterkeste – det ville være direkte uansvarlig. 
 
Strandsonen 
I referatet fra oppstartmøtet i forbindelse med detaljreguleringen av planen den 5.7.21 står det:  

«Eksisterende strand og friomra ̊de pa ̊ GB 420/554 bør reguleres til offentlig friområde. Adkomst må 
sikres».  

Dette er et forhold som, hvis det mot formodning skulle bli aktualisert, vi vil advare mot. Med dette vil man 
uunngåelig å bringe seg inn i en konflikt med Velforening og de mest berørte hytteeiendommene som er direkte 
berørt og nabo til området. 
Vi vil anmode om å tenke seg om før man havner i en slik situasjon.  

Strand- og bryggeområdet i hyttefeltet er det området hvor man har samlet de fleste av fellesfunksjonene som skal 
betjene hele feltet. Det gjelder bl a: 

 Bryggen og bryggeområdet  
 22 Redskapsboder 
 Stor båthavn med gjesteplasser 
 Liten båthavn med utstikkere 
 Båtutsettingsrampe 
 Badeplass – «plaskestrand» for de aller minste. Vel 20 meter strandlinje. 

Dette er det klart mest belastede området i feltet, og belastningen for til tilgrensede eiendommer allerede er 
uakseptabel stor. Dette til tross for at alle innregulerte og godkjente tomter ikke er bebygget.  

Man har lenge vært oppmerksom på problemet for de nærmeste og tilgrensende eiendommer og i noen grad 
kommet igang med noen avhjelpende tiltak. Der er man ikke i mål.  

Det som foreslås her – til offentlig friområde, vil ikke bare forsteke det alvorlige problemet, men være totalt 
ødeleggende for de berørte, og særlig de aller nærmeste. Vi legger for orden skyld ved et ferskt dronebilde som 
viser hvor små å trange disse områdene i strandområde er, samt avstanden til de mest berørte eiendommer. 

Her ligger det også andre utfordringer i adkomst til dette området, hvor Braneset Velforening eier veinettet inne i 
feltet. I tillegg påhviler det urådighet på en del av arealene. 

Man må også vurdere potensialet i dette området, med ei mikroskopisk strandlinje på vel 20 meter, hvor 
hytteeierne i fellesskap har mudret opp til en dybde på 1 meter på det dypeste og få litt sirkulasjon i vannet inne i 
bukta. Avstand til nærmeste hytte er et par 10-talls meter. 

Dette vil være fullstendig ute av proporsjon og allerede utilstrekkelig i forhold til dagenes brukere, og med et nytt 
influensområde på opp imot 100 nye boliger og andre påregnelige effekter, sier det seg selv att dette ikke kan gå 
sammen. Vi anbefaler (hvis det virkelig nødvendig) at det gjøres en studie av påregnelig trafikkbelastning inn i 
området med ulike alternativer.  

Man må også ta med seg i denne vurderingen hvilket press det nye boligområdet vil utgjøre mot de tilgjengelige 
fasiliteter i hyttefeltet hvor man på vel 30 da presser inn like mange boenheter som i hyttefeltet, hvor arealet er 
mange ganger så stort, og det samtidig ligger mellom boligfeltet og sjøen.  
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Ballsletta 
Vi vil her nøye oss med å henvise til Velforeningens tilbakemelding. Vi har sammenfallende synspunkt. Søk etter 
andre egnede, ref Velforeningens innspill, områder og evt vurdér samarbeid med andre utbyggere. 
 
 
Avslutningsvis 
Det er mange andre forhold som også kunne trekkes inn, men dette får utstå inntil vi ser om dette virkelig tenkes 
videreført. I såfall vil jeg med dette anmode om et møte med de ansvarlige aktører i prosjektet før saken går videre. 
 
Vårt klare råd til denne prosessen, er å trekke ut av planen de forhold som berører forhold som ligger inne på 
Braneset Velforenings område. 

 

Men som poengtert innledningsvis mener vi fortsatt at man har de beste forutsetninger for få til gode løsninger i 
fellesskap på dette.  

 
Søgne, 29.8.2012 
  
  
Med vennlig hilsen, 
  
  

 
  
Kai Korsen 
Arbeidende styreformann / Eier 
kai@laftekompaniet.no 
laftekompaniet.no 
+47 911 59 600 
  

 
  
Alle tegninger, beskrivelser osv. tilstillet fra Laftekompaniet er å anse som Laftekompaniets eiendom.  
Skal utelukkende benyttes i forbindelse med dette Laftekompaniet-prosjektet. Makuleres etter bruk. 
  

 



1

Alf Petter Mollestad

Fra: Bendik Gundersen <bendikgundersen7@icloud.com>
Sendt: fredag 8. oktober 2021 13:06
Til: Alf Petter Mollestad
Emne: Innspill fra ny hytteeier

Hei og takk for hyggelig telefonsamtale. 
 
Jeg gikk i dag opp stien som ligger inne i planen og som går gjennom vår tomt(Branesveien 32)(420-442).Jeg gikk 
også bak hytta til Rune Andersen samt stien som ligger der i dag gjennom ”djuvet” fra troseviga og rett opp mot 
krossnesvannet(kommer ut 50m fra krysset Branesveien/Stifjellet)For det nye boligfeltet vil stien bli like lett 
tilgjengelig ved alle de 3 alternativene(slik jeg ser det).Vi vet hvor mye trafikk det er på strandstien i dag og håper 
derfor at gjennom vår tomt ikke blir et alternativ.Dette er også det bratteste alternativet.Det vil være sjenerende for 
oss som er på hytta,men vil tro det er litt sjenerende for de som evt skulle gått forbi hagen vår også.I samtale med 
Rune Andersen i dag,hadde han ingenting imot om stien gikk opp bak deres hytte og rett mot det nye 
boligfeltet.Personlig mener jeg gjennom djuvet er det beste alternativet og billigste? da du kan lett gå videre rundt 
kvernhusvannet.Evt kan du gå motsatt og opp mot Årosveden eller alle de andre turstiene i området.Dette betyr 
veldig mye for oss,så håper vi blir hørt på dette.Jeg filmet alle 3 alternativ,så si ifra om noen ønsker disse. 
Når det gjelder alle andre planer for området,så heier vi på dette og gleder oss til det er ferdig.Håper virkelig at 
troseviga blir ryddet opp i til glede for oss i området og andre i kommunen.Den stranda hyttefeltet har i dag er 
utrolig populær (den er nesten blitt for liten pga økt bruk)Jeg er rimelig trygg på at en ny flott strand på troseviga 
også hadde blitt veldig populær!! 
Vi stortrives på Branes.Svigers bygde her på 90 tallet og vi har brukt dette mye fra tidlig 2000.Om det hadde vært 
noen mulighet for at vår tomt kan komme med i samme planer med tanke på bolig ,er dette noe vi sterkt ønsker.Vi 
gleder oss til fortsettelsen og satser på det blir så bra som vi håper/tror det blir. 
 
Mvh 
Bendik Gundersen  



Trollvegg Arkitektstudio AS 
v/ Alf Petter Mollestad 
Østre Strandgate 31 
4610 Kristiansand S 
alfpetter@trollvegg.no 
                                                                                                                                      29.8.2021 

 

 
Innspill detaljregulering for Braneset 
Vi viser til mottatt varsel om igangsetting av detaljregulering for nytt boligfelt med 30-50 
boenheter på Braneset i Søgne, samt referat fra oppstartsmøtet med kommunen. Planen har 
vært gjenstand for mye diskusjon blant hytte-eierne på feltet vårt, og dette var også på 
agendaen på vårt årsmøte i juli.  

 

Som eier av hytte med adresse Branesvegen 88 vil vi benytte anledningen til å komme med 
vårt innspill til detaljregulering for Braneset.   

Først og fremst vil vi slutte oss til de bemerkninger som styret i Sameiet Braneset Hyttefelt 
har sendt inn. I tillegg vil vi påpeke at det ikke er et ønske fra vår side at det skal etableres 
boligfelt helt inntil vårt hyttefelt. Det vil forringe markedsverdien på vår hytte betraktelig 
ved et eventuelt salg.  

 

Vi synes det er merkelig at utbygger og kommune har tanker om å gripe inn i vår 
eksisterende reguleringsplan med bestemmelser. De vil plukke planen fra hverandre og ta 
områder vi har disponert i over 20 år, for gjøre det om til kvartals-lekeplass og offentlig 
strand. Dette for å gjøre plass til flest mulig boenheter innenfor nytt boligfelt. Den lille 
stranda, fotballbanen og volleyballbanen har heller ikke kapasitet for mer publikum i 
sesongen. Det vil virkelig bli kamp om plassen.  

Planforslaget reiser også flere juridiske problemstillinger, spesielt at deler av gjeldende 
reguleringsplan for hyttefeltet blir endret ved en ny reguleringsplan for et boligfelt, samt at 
kommunen forventer at det sikres (tinglyses) rettighet til allmenn ferdsel over hyttefeltets 
private veier.  

Den siste setningen leses med stor undring. Hva i all verden er det som får kommunen til å 
foreslå / kreve at det forventes at det kan sikres (tinglyses) rettighet til allmenn ferdsel over 
hyttefeltets private veier? Hvorfor skal vi gå med på det? Veiene på hyttefeltet er ikke 
dimensjonert for mer trafikk enn det alt er. Det vil også bli en større fare for myke 
trafikanter. Det er mange utenom hyttefeltet som benytter seg av våre veier for å komme 
seg til friområdet ytterst på Braneset samt turstiene som går i tilknytta områder. Dette 
omfatter også stier i det planlagte boligområdet.  
 



Det har tidligere kommet frem at Aamodt Hus AS skal bygge 39 nye boliger på Stifjellet. I 
tillegg har de også kommet med innspill til kommunens nye arealplan for å kunne 
omregulere området ovenfor Trosevika for å tilrettelegge for 20 nye hytter og 6 to-
firemanns boliger.  

 

Jeg er selv i bransjen og driver med boligbygging, og har hatt ansvar for byggesøknader til 
kommuner i mange år. Det har aldri hendt at firmaet vårt, ved planlegging av nytt boligfelt, 
har kunnet legge inn nødvendig areal til lek og grøntareal utenfor byggeområde for å gjøre 
plass til flere boenheter.  

 

Da vi bestemte oss for å kjøpe tomt og bygge hytte på feltet, var det nettopp fasilitetene 
med fotballbane, sandvolleyballbane, samt hyttefeltets strand som var avgjørende. I tillegg 
var vi kjempefornøyd med beliggenheten, og at det var trygt og godt for barn å drive med lek 
innenfor område. Dersom det kommer 30 -50 boenheter helt inntil vårt hyttefelt, kommer 
trafikken til å øke betraktelig og vi vil være bekymret for sikkerheten når våre barn og 
barnebarn skal leke og bevege seg i området. 

 
Dersom vi må finne oss i at det skal komme nytt boligfelt tett inntil vårt hyttefelt, ber vi 
innstendig om at friarealene våre som vi har disponert i over 20 år ikke berøres.  

I stedet for å benytte hyttefeltets eksisterende fellesområder til også å dekke behov for 
fellesområder for nye boligfelt, mener vi at det vil være en mye bedre totalløsning for hele 
området at de to utbyggere (Aamodt Hus og Repstad Eiendom) i felleskap oppgraderer 
Trosevika til ny kommunal strand/friområde, samt at man benytter areal fra Trosevika mot 
nord-øst, opp til eksisterende vei til å etablere kvartalslekefunksjoner. 

Kapasiteten på fellesområdene er 
allerede i dag fullt utnyttet, og vi kan ikke se at det er rom for å utvide bruken av disse ved å 
gjøre området «offentlig», med tilgang for et betydelig antall nye boenheter i nabolaget. 

 

 

 
Med hilsen, 

       

Brit Elisabeth og Jostein Bratland (tlf 934 11 728) 

e-post: jostein@sibygg.no 

    



Fra: Morten Reitan <Morten.Reitan@marmuseum.no>  

Sendt: torsdag 19. august 2021 20:16 

Til: Ole Johan Bueklev <ole.bueklev@repstad.no> 

Kopi: Agder fylkeskommune <postmottak@agderfk.no> 

Emne: 21/00523-1 - 2021335 Forespørsel om mulig registering Agder Kristiansand Trossevika 

 

Hei, 

Viser til forespørsel om behov for arkeologisk registrering i Trossevika på Åros i Søgne, Kristiansand i 

forbindelse med mudring og utfylling for etablering av badestrand.  

Som du skriver har Norsk maritimt museum registrert i området tidligere. I det nå omsøkte området 

er det allerede mudret en del og NMM har ved undersøkelsene i 2001 ikke påvist kulturminner under 

vann i forkant av mudringene.  

Vi anser det ikke som nødvendig å gjennomføre en ny arkeologisk registrering i tiltaksområdet, men 

minner om meldeplikten ved funn av kulturminner. Dersom det under arbeider i sjøen oppdages 

kulturhistorisk materiale som kan være vernet eller fredet (for eksempel vrakdeler, keramikk, 

bearbeidet flint, glass, krittpiper eller annet), må arbeidene straks stanses og museet varsles, jf. kml § 

14 tredje ledd. Tiltakshaver plikter å underrette den som skal utføre arbeidene om dette, men står 

også selv ansvarlig for at det blir overholdt. 

Vi har utover dette ingen merknad. 

 

Vennlig hilsen 

Norsk maritimt museum 

 

Morten Reitan 

Arkeolog 

Telefon +47 952 17 065 

 

www.marmuseum.no 
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Alf Petter Mollestad

Fra: Ragnar Kristiansen <rkristiansen@phileasfogg.no>
Sendt: onsdag 4. august 2021 15:29
Til: Alf Petter Mollestad
Kopi: post.byutvikling@kristiansand.kommune.no
Emne: BRANESET - VARSEL OM IGANGSETTING AV DETALJREGULERING 

 
 
 
Til Alf Petter Mollestad 
Referer her fra vår telefonsamtale i dag ca kl. 12:40, angående ditt brev til meg av 9. juli 2021: 
BRANESET - VARSEL OM IGANGSETTING AV DETALJREGULERING. 
Grunnen til at jeg ringte deg var å få svar på enkelte spørsmål rundt den stipulerte planavgrensning på gnr 420/bnr 
6. Spørsmålene mine ble besvart på en god informativ måte. Vil her gjengi mine spørsmål og dine svar. 
Protokoll fra telefonsamtalen: 
A) Skal det bygges boliger innenfor den stipulerte grensen i strandkanten fra sjøboden til Frigstad, bort til nedenfor 
hytten til Kolding og videre ut i sjøen mot øya i Trosevika? Ditt svar til dette var nei. 
 
B) Hva skal følgende areal brukes til? Altså arealet innenfor stipulert linje som går fra nedenfor hytten til Kolding og 
ut i sjøen mot Øya i Trosevika? 
Ditt svar til dette var at her skal det anlegges badestrand for allmenheten.  
 
C) Hvordan er dette tenkt å gjøres? Her er det så vidt meg bekjent søylebunn. Ditt svar var at her vil det bli gravd 
opp og sand blir lagt ut. 
 
D) Hvor mange meter er det mellom den stipulerte linjen i enden av tenkt badestrand og øya i Trosevika? Ditt svar 
var 15 - 20 meter.  
 
E) Mellom den stipulerte linjen og øya i Trosevika er det veldig mye båttrafikk til å fra bryggeanlegget som ligger her. 
Vil ikke dette komme i konflikt med tenkt badestrand? 
Ditt svar var: Dette har jeg ikke tenkt på, men dette gjøres flere andre steder og reguleres da ved at gule bøyer 
settes ut for å markere at frem til her kan badegjestene ferdes. 
Til dette svarte jeg: Mener du at barn må forstå at de ikke må gå lengre ut en de gule bøyene, for her skal båtene 
kjøre? Kjører båtene midt mellom bøyene og øya i Trosevika er det kun 8-9 meter fra der hvor badegjestene SKAL 
stoppe. Her tør ikke jeg slippe ut mine barnebarn. Å tilrettelegge for dette synes jeg er uansvarlig. Hører fra deg. 
Mvh 
Ragnar Kristiansen 
(Stifjellet 26.) 
 
Sendt fra min iPad 
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Alf Petter Mollestad

Fra: Arne.Frigstad@glencore.no
Sendt: torsdag 26. august 2021 12:54
Til: Alf Petter Mollestad
Emne: Vedr. reguleringsplan for braneset

Til Alf Petter Mollestad, Trollvegg Arkitektstudio AS 

Viser til ditt brev vedr. reguleringsplan for braneset samt hyggelig tlf.samtale. For min del, som eier av 
eiendommen gnr 420 bnr 169, så er det ikke ønskelig med endringer i bukta ved sjøen i området nær oss. 
Ønsker å bli holdt fortløpende oppdatert om planene for området. 

Med vennlig hilsen, 

Arne Bent Frigstad 

Auglandslia 44 
4621 Kristiansand 
 
Mobiltelefon: 90646489 
E-mail: Arne.Frigstad@glencore.no 
 
**************************************************************************** 
Innholdet i denne meldinga, inkludert vedlegg, er fortrolig informasjon som bare er ment for navngitte mottakere. Dersom denne meldinga er sendt til deg ved en feil, vennligst 
informer avsender om dette før du sletter denne meldinga. 

LEGAL DISCLAIMER. The contents of this electronic communication and any attached documents are strictly confidential and they may not be used or disclosed by someone who is not 
a named recipient. 
If you have received this electronic communication in error please notify the sender by replying to this electronic communication inserting the word "misdirected" as the subject and 
delete this communication from your system. 
***************************************************************************** 



Trollvegg Arkitektstudio AS
V/ Alf Petter Mollestad
Østre Strandgate 31
4610 Kristiansand S Stavanger 27.08.2021

Innspill til planarbeid/detaljregulering for Braneset PLAN-21/00967

Viser til mottatt varsel om igangsetting av detaljregulering for nytt boligfelt med opptil 30-50
boenheter.

Vi ønsker å komme med følgende innspill:

Vi ser at planen omfatter vår eiendom, Branesveien 30. Vi ønsker at vår eiendom skal være
hvit på reguleringsplan. Det vil si, følge den gjeldende reguleringsplanen som eiendommen
ligger under i dag. Hvis dette ikke er mulig, må eiendommen vår være regulert til hytteformål,
og ha samme vedtekter som gjelder for eiendommen med dagens regulering.
Videre er det viktig for oss å få en bekreftelse på at, dersom den nåværende gjeldende
reguleringsplanen for vår eiendom skulle endre seg, vil også vår nye plan/vedtekter endre
seg tilsvarende.

Vi ser at utsendt forslag til ny detaljreguleringsplan legger opp til kyststi. Vi ønsker primært at
stien legges til traseen i kommuneplanen. Se vedlagt bilde.



Vi ser også at et område på østsiden av vår eiendom er tatt med i planen. Etter det vi kan se
av kommuneplanene er dette et LNF område. Skal det her reguleres mer enn gangsti og
strand. Vil det etter vår oppfatning være krav om konsekvensutredning og ros analyse.
Hvis dette området skal skal utredes, stiller vi oss positive til å utarbeide en plan som
omfatter sti til strand i Trosevika over LNF området. Vi er også positive til at det opparbeides
en strand i Trosevika. Alt utover dette vil etter vår mening være i strid med gjeldende
kommuneplan, og må først utredes ved ny kommuneplan.

Når det gjelder plassering av kvartals lekeplassen, vil det være samfunnsøkonomisk nyttig å
utnytte allerede eksisterende balløkke og sandvolleyballbane året rundt, istedet for 3 mnd
som i dag, ved å gjøre denne om til kvartalslekeplass. Området er regulert til friområdet og
allerede etabelert. De hyttene som er tilstøtende er alt vant med aktiviteten. Området har
også etablert vei og infrastruktur. Vi ønsker kvartalslekeplass plassert som foreslått i plan. Vi
er således sterk utenige med innspill fra styret i sameiet Braneset hyttefelt, og klarer ikke å
se at dette forslaget på noen måte er hensiktsmessig eller samfunnsøkonomisk. Det er etter
vår mening ikke hensiktsmessig å legge kvartalslekeplass langs hovedvei inn til boligfelt og
hyttefelt.
Skulle det vise seg at en slik plassering blir valgt forventer vi at det etableres en buffersone
mellom vår eiendom og lekeplass/nye boliger/hytter på min 15 meter med friområde. Videre
vil en slik plassering av kvartalslekeplass, etter vår oppfatning, igjen utløse en
konsekvensutredning og ros analyse.

Vi som eiere vil påberope oss rett til kompensasjon for forringing av vår eiendom, dersom
det vil komme store endringer utover nevnte sti og strand. Ettersom store endringer vil får
betydning for verdien på vår eiendom.

Ved bygging av nye boliger bør det etableres en buffersone mellom boligfeltet og hyttefelten.
Det bør være mulig å bevare den naturlige fjelltoppen som ligger mellom veien og nye
utbyggingsfelt.

MVH
Rune Anderssen og Siv Bente Berge
Branesveien 30
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TROLLVEGG ARKITEKTSTUDIO AS 
Att. Alf Petter Mollestad 
Østre Strandgate 31 
4610 KRISTIANSAND S 
 
 

  

 

Innspill til melding om oppstart av reguleringsplanarbeid for Braneset i 
Kristiansand kommune 

Vi viser til brev fra Trollvegg arkitektstudio AS, med varsel om oppstart av detaljregulering for 
Braneset i Søgne i Kristiansand kommune.  
 
Formålet med planen er å legge til rette for bygging av 25-40 eneboliger i 2-3 etasjer, med 
takterrasse og carport/garasje og hage på egen tomt. 
 
I kommuneplanen er området avsatt til boligformål, og planforslaget er derfor i tråd med 
kommuneplanen. Statsforvalteren vil uttrykke støtte til de føringer som kommunen gir i referat fra 
oppstartsmøtet. De nye boligene skal plasseres i et område som er mye brukt som friluftsområde, 
og det er viktig at ulempene for friluftslivet ved utbyggingen minimeres gjennom landskapstilpasning 
og god tilknytning til sti- og turveinettet i det større området. Det er viktig med god involvering 
inkludert barn og unge ved valg av løsninger her. Utearealer, lekeplasser og sosiale møteplasser og 
sikker skolevei mm. må prioriteres. 
 
Vi er også enig i at de nye boligene (og de eksisterende) må sikres reell og opplevd uhindret tilgang 
til offentlige friarealer ved sjøen, men uten at det gjennomføres nye tekniske inngrep i strandsonen 
eller i sjøen. 
 
Statsforvalteren ber ellers om at særlig følgende vurderes og gjøres rede for i det videre 
planarbeidet: 
 

- Klima- og energiplanlegging, jf. pbl § 3-1 første ledd bokstav g). Se bl.a. Miljødirektoratets 
veileder: https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arealplanlegging/miljohensyn-i-
arealplanlegging/klima/klimagassutslipp/  

- Folkehelse, jf. lov om folkehelsearbeid § 4.  
- Støy, se retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2021). 

https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arealplanlegging/miljohensyn-i-arealplanlegging/klima/klimagassutslipp/
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arealplanlegging/miljohensyn-i-arealplanlegging/klima/klimagassutslipp/
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- Luftkvalitet, se retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520/2012). 
- Estetisk utforming/landskapsestetikk, jf. pbl. § 1-1 femte ledd. 
- Universell utforming, jf. pbl. § 1-1 femte ledd. 
- Barn og unges oppvekstvilkår, herunder trygg adkomst til barnehage, skole og andre 

aktiviteter, samt lekearealer som er tilfredsstillende med hensyn til sikkerhet, omfang og 
lokalisering, jf. pbl. § 1-1 femte ledd og rundskriv om barn og planlegging T-2/2008. 

- Risiko- og sårbarhetsanalyse. Resultatet fra analysen skal innarbeides i plan og 
bestemmelser, jf. pbl. § 4-3. Veilederen «Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging – 
metode for risiko- og sårbarhetsanalyse i planleggingen» (DSB/2017) anbefales. 
Klimaendringer/klimatilpasning skal også belyses i ROS-analysen, se i denne sammenheng 
bl.a. www.klimatilpasning.no. 

- Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12, jf. § 7. 
- Vannforskriften § 12. 

 
For øvrig minner Statsforvalteren om vår sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplaner. Sjekklisten 
kan hentes elektronisk fra vår hjemmeside; https://www.statsforvalteren.no/agder/Plan-og-
bygg/Arealforvaltning/. 

 
 
 
Med hilsen 
 
Pia Karine Hem Molaug (e.f.) 
faggruppeleder plan 
 

  
 
Dag Petter Sødal 
spesialrådgiver 
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 

http://www.klimatilpasning.no/
https://www.statsforvalteren.no/agder/Plan-og-bygg/Arealforvaltning/
https://www.statsforvalteren.no/agder/Plan-og-bygg/Arealforvaltning/
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