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Braneset - Planinitiativ  
 
 
Forslag til vedtak 
 

1. By- og stedsutviklingsutvalget anbefaler at området i tråd med innsendte 
planinitiativ tas opp til regulering. 

 
 
 
Saksutredning 
 
Bakgrunn for saken 
I forbindelse med rullering av kommuneplanen i gamle Søgne kommune, feb. 2019, ble 
planområde avsatt til boligformål. 
 

 
 

Tjønneheia (del av 
boligområde på Åros) 

Åros Feriesenter 

Planområde 

Stifjellet (boligområde 
under regulering) 

Krossnesveien – 
boligområde med 
20 boenheter 
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Regulant og utbygger ba om et førstegangsmøte med Plan og bygg. Dette ble avholdt 
den 28.01.2021. Det ble fra plan og bygg sin side opplyst at vi ønsket å legge saken frem 
for by- og stedutviklingsutvalget for å få avklart hvorvidt et planinitiativ ville føre frem. 
Saken ble tatt opp under eventuelt på møte den 04.02.2021 hvor det ble bestemt at 
planinitiativet skulle legges frem som sak for utvalget.  
 
Plangrunnlag: 
Område er regulert til skogbruk i reguleringsplanen for Hytteområde på del av GB 20/6 
m.fl – Åros, men er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligområde.  
 
Sakens historie: 
I forbindelse med kommuneplanarbeidet ble alle innspill konsekvensutredet. Områdets 
størrelse ble redusert sammenliknet med hva som ble foreslått. Som vist på kartet under 
til venstre, strakk innspillet seg helt opp mot Årosveden. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innspill 
 
       
       Areal lagt inn i kommuneplanen 
 
 
Følgende momenter i konsekvensutredningen er likevel relevante: 

 En utbygging vil bygge ned et større heiområde og gi store terrenginngrep. 
Det skal opplyses at inngrepene er noe redusert som følge av reduksjon i areal.  

 Tiltaket innebærer nedbygging av skogområde. 
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 Området er et mye brukt turområde opp mot Årosveden som er et kjent turmål og 
utkikkspunkt. Årosveden er statlig sikret. 

 
 Området ligger opp mot Åros som ligger på kollektivaksen. Det er over 500 m til 

buss-stopp på Årosveien, og til gang- og sykkelvei til Tangvall. Avstand til buss-
stopp vil sannsynligvis gjøre at mange vil velge andre transportformer enn buss. 
Ca 4 km til Tangvall sentrum vil gjøre at mange velger bil. 

 Gode kvaliteter for å lage et godt og grønt bomiljø, men det er i overkant lang 
avstand  til skole og etablerte møteplasser. 
 

Det kan også opplyses om at det i arbeidet med kommuneplanens arealdel i Søgne 
kommune, i KU-arbeidet, ble sagt at kommunen allerede har tilrettelagt for feltutbygging 
i Kjellandsheia, og med dette har boligreserve i lang tid fremover. Administrasjonen 
anbefalte ikke at området skulle tas inn i arealdelen, jf. vedlagte KU. Forslaget ble 
imidlertid tatt inn under den politiske behandlingen av kommuneplanen. 
 
Plan og byggningsjefens vurdering: 
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-3 tredje ledd må private forslag følge opp 
hovedtrekk og rammer i statlige- og regionale føringer, kommuneplanens arealdel og 
foreliggende områdereguleringer. Planinitiativet er i strid med arealstrategien i 
kommuneplanens samfunnsdel vedtatt 2020. Planinitiativet er i tråd med arealformålet i 
kommuneplanens arealdel vedtat 2019. 
 
I henhold til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging, skal FN’s bærekraftsmål legges til grunn for planleggingen. 
Utbyggingsmønster og transportsystem skal samordnes for å oppnå effektive løsninger, 
slik at transportbehovet kan begrenses og det kan legges til rette for klima- og 
miljøvennlige transportformer. Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og 
tettsteder, og fremme helse, miljø og livskvalitet. I henhold til klimaforliket skal veksten i 
persontransporten tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Potensialet for fortetting 
og transformasjon bør utnyttes før nye utbyggingsområder tas i bruk. Bærekraftsmålene 
ligger også til grunn for kommunens samfunnsdel som ble vedtatt 23.09.2020 hvor 
følgende er sagt under kapitel 4. Overordnet arealstrategi: 
 
«Boligbygging skal primært skje i Kvadraturen og tilgrensende områder, i og nær 
bydelssentre og lokalsentrene, og i områder med høyfrekvent busstilbud. 
Boligbygging skal prioriteres i form av fortetting og transformasjon». 
 
Under arbeidet med kommunens utbyggingsprogram 2021-2024, vedtatt 09.12.2020, er 
utbyggingsområdene som ligger i kommuneplan/kommunedelplan, og ikke er igangsatt 
detaljreguleringsarbeid for, gitt fargekode rød. Før igangsetting av reguleringsplanarbeid 
skal det vurderes om området er i henhold til overordnede planer og om det foreligger 
tilstrekkelig infrastruktur. Administrasjonen har gjort vurdering av utbyggingsområdene 
det er gjennomført, eller pågår reguleringsarbeid for, i forhold til særlig omfattende 
rekkefølgekrav og gjennomføringsevne. Dersom planene ikke er realiserbare i nærmeste 
framtid, har de fått status ikke realiserbare p.t. Disse er også gitt fargekode rød for å få 
fram at disse sannsynligvis ikke er en reell boligreserve på kortere sikt. Som vist i 
tabellen under, faller Braneset inn under rød kategori. 
 

Statlig sikret 
friluftsområde 
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Bystyret vedtok imidlertid i møte den 09.12.2020, sak 236/20, prinsipper for oppfølging 
av kommuneplanens samfunnsdel med overordnet arealstrategi, inntil ny arealdel til 
kommuneplanen foreligger. Følgende ble vedtatt: 
 
«Planinitiativ for uregulerte områder med arealformål i samsvar med kommuneplanens 
arealdel, som avviker fra kommuneplanens overordnede arealstrategi, skal kunne tas 
opp til regulering frem til arealbruken er vurdert på nytt i samlet arealdel for den nye 
kommunen jfr. Bystyrets vedtak i sak 128/20 av 23.09.2020, om å la vedtatte 
kommuneplaner gjelde til ny kommuneplans arealdel vedtas».  
 
Bystyrets vedtak er avgjørende for plan- og bygningsjefens konklusjon og anbefaling. 
 
Plan og bygningsjefen vil avslutningsvis opplyse om at boligområdet vil bli liggende inn 
mot et eksisterende hytteområde med de utfordringer det kan medføre. Det er i 
planinitiativet sagt at «planforslaget vil legge stor vekt på identitets- og terrengtilpasset 
boligutvikling. Planes formål er å utvikle et område for det mindre travle liv, bygge på 
fellesskapets premisser og trygghet og tilby unike kvaliteter i form av sin nærhet til sjø 
og friluftsliv». Dette vil bli vektlagt i det videre arbeidet.  
 
Dersom det anbefales oppstart av planarbeid, vil plan og bygg avholde oppstartsmøte på 
vanlig måte. I oppstartsmøtet vil som vanlig mer detaljerte innspill til planinitiativet og 
planarbeidet bli gitt. 
 
Konklusjon 
Plan og byggningssjefen anbefaler ut i fra ovenstående, at området i tråd med innsendte 
planinitiativ tas opp til regulering.  
 
 
Vedlegg: 
1. Planinitiativ 
2. Volumstudie 
3. Konsekvensutredninger - kommuneplan 
4. Utsnitt av kommuneplankartet 
 
 
 


