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Planområdet er på cirka 68 400 m2 og ligger i den sørlige delen av Søgne. 
Planavgrensningen er satt med hensyn på eierforhold og med tanke på tilgrensning til 
eksisterende veinett, stinett og planer. Planavgrensningen tar med seg nødvendig 
veiareal inn til området. 
 
Det planlegges oppføring av 44 boliger i form av eneboliger og konsentrert 
småhusbebyggelse. 
 
Det er ingen bebyggelse innenfor det tenkte utviklingsområdet, men det ligger tett inn 
mot eksisterende hyttefelt i sørvest. I nord ligger et lite boligområde ved Krossnesveien, 
og det er nylig vedtatt en ny reguleringsplan for et boligfelt på Stifjellet. I nord-vest 
ligger et annet hytteområde (Stifjellet), mens diagonalt mot vest ligger Åros camping. 
 
Området har et landlig preg, med nærhet til sjøen, skogsområder, fjelltopper og vann. 
Rundt planområdet er det større sammenhengende rekreasjonsområder (Årosveden, 
Kvernhusvannet, Neset). Planområdet ligger solrikt til, med typisk mildt kystklima. Det er 
ingen spesielle estetiske forhold som utmerker seg. 
 
Sentrale problemstillinger i saken er nærhet til hytteområdet, krav til sambruk av 
eksisterende lekeplass og strandarealer, samt etablering av kyststi. 
 
Plan- og bygningssjefen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn 
 
 
Venke Moe  
Plan- og bygningssjef Eirik Heddeland Martens 
Sign. Planleder 
 Sign. 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
Vedlegg: 
1. Plankart med revidert dato 11.05.2022 
2. Reguleringsbestemmelser med revidert dato 09.05.2022 
3. Planbeskrivelse 
4. ROS analyse 
5. Landskapsanalyse 
6. Fagrapport naturmangfold 
7. Notat - trafikkstøy - datert 18.11.2021 
8. Referat i fra medvirkning 
9. Snitt - opparbeidet terreng 
10. Snitt som viser eksisterende terreng 
11. Innspill til oppstart av planarbeid 
12. Sakfremlegg - behandling av planinititativ 
13. Saksprotokoll, by- og stedsutviklingsutvalget 20.05.2021 
14. Saksprotokoll, Formannskapet 02.06.2021 
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BAKGRUNN FOR SAKEN 
Trollvegg fremmer på vegne av Repstad Eiendom AS, forslag til detaljregulering for 
Braneset. Formålet med planen er å tilrettelegge for en utvikling av nye boenheter på 
eiendom med GB 420/6, Braneset, i Søgne. Området byr på flotte kvaliteter i form av 
naturelementer, samtidig som det ligger i nærhet til næringsliv på Tangvall og i 
Kristiansand sentrum. 
 
Dagens situasjon 
 

 
Fig. 2 – planområdet 
 
Planområdet ligger på et ubebygd område som hovedsakelig består av skog og nedhogd 
skog. Det har et stort potensial for gode boliger, med vest- og sørvendt utsikt mot havet. 
Øst for området ligger det friluftslivsområder, som gir gode kvaliteter inn i bomiljøet. 
Avstanden til Tangvall er cirka 3,8 km og det tar i underkant av 15 minutter på sykkel. 
Nærmeste busstopp ligger 500m fra planområdet med 2-4 avganger i timen. Avstanden 
til Kristiansand sentrum er cirka 20 km. 
 
Forslagsstiller har hånd om arealene som reguleres. 
 
Planens innhold 
Formålet med planen er å tilrettelegge for en utvikling av nye boenheter på eiendom med  
GB 420/6, Braneset, i Søgne. Det planlegges etablering av 44 boliger i form av 
eneboliger og småhusbebyggelse. Tomtestørrelsen vil variere i fra 350-900 m². 
 

 
Fig. 3 – forslag til plankart 
 
Antall parkeringsplasser pr. eneboligtomt er 2 plasser pr. boenhet. Ved etablering av en 
sekundærleilighet, skal det opparbeides ytterligere 1 parkeringsplass. For den 
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konsentrerte småhusbebyggelsen legges det opp til 1 parkeringsplass pr. boenhet. Det er 
lagt opp til 8 gjesteparkeringsplasser i feltet.  
 
Det stilles krav om 80 m² uteoppholdsareal pr. boenhet, dette ivaretas i planforslaget. 
 
Adkomst til feltet blir via eksisterende Stifjellvei/Branesveien. Branesveien betjener ca. 
80 eksisterende hytter i området i dag. Adkomstveien inn til feltet utbedres og det 
reguleres inn fortau langs veien. Ny adkomst ifra boligområdet til Branesveien reguleres 
inn. I kryssområde heves Branesveien ca. 1m. 
 
Plan og bygg foreslår Røynåsveien som nytt veinavn.  
 
PLANPROSESSEN 
 
Gjeldende planer  
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging skal 
fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv 
trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, 
legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og 
livskvalitet. Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte 
byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og 
miljøvennlige transportformer. Persontransporten skal i hovedsak tas med 
kollektivtransport, sykkel og gange. Videre skal planleggingen legge til rette for 
tilstrekkelig boligbygging i områder med press på boligmarkedet. På grunn av områdets 
lokasjon, må planen anses for å være delvis i strid med retningslinjene.  
Planforslaget er også i strid med arealstrategien i kommuneplanens samfunnsdel vedtatt 
2020.  
 
Planforslaget er i tråd med arealformålet i kommuneplanens arealdel vedtatt i tidligere 
Søgne kommune i 2019. 
 
Området er regulert til skogbruk i gjeldende regulerignsplan for Åros, Plan ID 19980514. 
 
Tidligere saksgang 
Bystyret i Kristiansand kommune vedtok 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». 
 
By og stedsutviklingsutvalget vedtok at planarbeid kunne startes opp i møte den 
20.05.2021. Vedtaket ble anket opp til formannskapet (mindretallsanke) som 
opprettholdt by- og stedsutviklingsutvalgets vedtak i møte 02.06.2021. Protokoller ligger 
vedlagt.  
 
Andre aktuelle saker i området  
Detaljreguleringsplanen for Stifjellet, et boligområde nordøst for planområdet, er nylig 
vedtatt. Det legges opp til samordning av løsninger for vann og kloakk i området.  
 
Melding om oppstart 
Melding om oppstart av reguleringsarbeid ble varslet 09.07.2021 med frist 30.08.2021. 
Det kom inn 13 merknader. Disse er oppsummert og kommentert av forslagsstiller i 
planbeskrivelsen. 
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Hovedproblemstillinger i innkomne merknader gjelder som tidligere nevnt sambruk av 
veier, lekeplass og badearealer. Det foreligger avtaler med hensyn til allmenn bruk av 
veiarealer, men ut over dette er ikke merknadene imøtekommet.  
 
Ekstern medvirkning 
Det er gjennomført dialog og befaring med representanter for Langenes skole. 
Saksbehandler, utbygger og regulant deltok på befaringen. Referat ligger vedlagt.  
 
I tillegg har det vært dialog med barn og unges representant i kommunen om hva som 
har vært viktig for dem i denne planen. Det har kommet tydelig frem at det er langt 
viktigere å legge til rette for at barn og unges sikkerhet ivaretas i planen med fortau 
langs Branesveien, enn å etablere enda flere sandlekeplasser eller lekefunksjoner som 
allerede finnes rett i nærheten. 
 
Utbygger har vært i kontakt med sameiet Braneset hyttefelt. Det foreligger ikke referat 
fra deres møte, men innspillet i fra sameiet oppsummerer hva som ble diskutert. Sameiet 
foreslo at området mellom veien og strandområdet i Trosevika kunne opparbeides med 
kvartalslekeplass og strand. Gjennom kartlegging av naturmangfold i området viser det 
seg imidlertid at det finnes arter av nasjonal interesse i område, herunder ålegress og 
strandeng som vanskeliggjør dette arbeidet. Det skal også opplyses om at 
administrasjonen i kommunen ikke har hatt et ønske om å opparbeide disse arealene da 
det allerede er lekeplass, strand og småbåthavn i området i dag.  
 
Intern medvirkning 
Saken har vært presentert i samarbeidsgruppa, og diskutert internt. Ingeniørvesenet 
satte ikke krav til, og ønsket ikke nytt fortau langs Stifjell- og Branesveien. Plan- og 
bygg, sammen med barn og unges representant, ønsker fortau av hensyn til 
trafikksikkerhet for barn og unge, og for gående og syklende generelt. Fortau er lagt inn i 
planforslaget. Adkomstveien, o_SKV1, er regulert offentlig helt inn til parkeringsplassen, 
og har ingen vendehammer i enden av veien. Plassering av vendehammer må avklares i 
løpet av planprosessen. Det er tegnet inn avkjørselspiler i plankartet. Disse vurderes tatt 
ut. Ut over dette foreligger det ingen uenigheter i administrasjonen. 
 
PLAN OG BYGGS VURDERING AV PLANFORSLAGET 
Planområdet ligger i med nærhet til det nylig regulerte boligfeltet på Stifjellet, og det 
eksisterende boligområde på Åros. Vi kan på grunn av områdets lokalitet vanskelig kalle 
dette for fortetting, men det er likevel å anse som en utvidelse av boligområdene på 
Åros. 
 
Det er i dag opparbeidet lekeplass og strand i området. Disse er vedlikeholdt av 
hytteeierne på Braneset. Områdene er markert med rødt på figuren under. 
 

 
Fig. 4 – lekeplass og strand er markert meg rødt. 
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Ved oppstart av planarbeidet, ble det fra plan og bygg sin side foreslått at lekeplassen 
skulle reguleres til offentlig kvartalslekeplass, og at strandarealet skulle reguleres 
offentlig. Dette er ivaretatt i planforslaget. Det skal i den forbindelse opplyses om at 
stranden i dag er regulert til friområde som er offentlig, mens lekeplassen er regulert til 
felles grøntanlegg. I forbindelse med oppstarten, kom det sterke innvendinger i fra 
sameiet i hyttefeltet. De hevdet at områdene var opparbeidet og vedlikeholdt av sameiet, 
og at det ikke er kapasitet til utvidet bruk. Arealene eies imidlertid av forslagstiller, 
Repstad Eiendom AS. 
 
Plan og bygg har forståelse for sameiets reaksjon, ettersom de har tatt ansvaret med å 
vedlikeholde arealene. Plan og bygg er imidlertid opptatt av sambruk av grøntarealer 
fremfor etablering av nye. Vi kan vanskelig se store konflikter, og er av den oppfatning 
av oppgraderte arealer vil bli til stor glede for både hyttefolket og fastboende. Det må 
også legges til grunn at arealene i dag i stor grad benyttes sommerstid og i helger, mens 
de senere vil bli benyttet hele året.  
 
Sameiet sendte inn et forslag om etablering av ny kvartalslekeplass og ny strand i 
Trosevika, ca. 150 meter nord for eksisterende strand. 
 

 
Fig. 5 – oversiktsbilde 
 
Hundremetersbeltet er tillagt et spesielt vern, og i et område med opparbeidede 
strandarealer kan plan og bygg vanskelig forsvare opparbeidelse av ytterligere 
strandarealer. I tillegg til dette er det funnet naturverdier (ålegress, strandeng) i vika, 
som gjør det svært vanskelig å lage strand, og/eller mudre her. Etablering av ny 
kvartalslek, så nærme eksisterende, vil etter vår vurdering være en uheldig og 
unødvendig bruk av grøntarealer. 
 
Det skal imidlertid etableres en ny sandlekeplass inne i det nye boligfeltet på grunn av 
avstanden til kvartalslekeplassen. Hadde avstanden vært mindre enn 100 meter, ville det 
ikke blitt stilt krav om dette.  
 
Vi forventer innspill på innregulering av offentlig kvartalslekepass og tursti v/ stranden, 
ettersom det ikke i løpet av prosessen er funnet løsninger i tråd med sameiets ønsker.  
 
Området er ikke støyutsatt, og har gode solforhold.  
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Ved oppstart av planarbeidet, ble det fra plan og bygg sin side foreslått at lekeplassen 
skulle reguleres til offentlig kvartalslekeplass, og at strandarealet skulle reguleres 
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Trasevika, ca. 150 meter nord for eksisterende strand. 

Ny kvartalslek 

Fig. 5- versiktsbi lde 
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som gjør det svært vanskelig å lage strand, og/eller mudre her. Etablering av ny 
kvartalslek, så nærme eksisterende, vil etter vår vurdering være en uheldig og 
unødvendig bruk av grøntarealer. 

Det skal imidlertid etableres en ny sandlekeplass inne i det nye boligfeltet på grunn av 
avstanden til kvartalslekeplassen. Hadde avstanden vært mindre enn 100 meter, ville det 
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Fig. 6 – skisse av planlagt bebyggelse. 
 
I kommuneplanen er det avsatt areal til ny kyststi i forkant av de to hyttene nord i 
planområdet. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7 – kyststi (rød stiplet linje).   Fig. 8 – foreslått plassering av sti 
 
En av hytteeierne ytret ønske om å flytte kyststien bak hyttene, på grunn av krevende 
terreng, men også for å redusere innsynet til sin hytte. Det ble etter en ny vurdering, 
sammen med parkvesenet funnet det hensiktsmessig å flytte stien bak hyttene, som vist 
på figur 8. Dette skyltes både utfordringer mht. terreng, men også forventninger om økt 
bruk dersom den ikke ligger helt inntil hyttenes uteområder. 
 
Som fig. 7 viser er det også avsatt arealer til kyststi i retning av friområde på  
GB 420/276. Planforslaget sikrer opparbeidelse av denne.   
 

GB 420/276

Eksisterende hytter 

Fig. 6- skisse av planlagt bebyggelse. 

I kommuneplanen er det avsatt areal ti l ny kyststi i forkant av de to hyttene nord i 
planområdet. 

GB 420/276 

Fig. 7- kyststi (rød stiplet linje). Fig. 8- foreslätt plassering av sti 

En av hytteeierne ytret ønske om å flytte kyststien bak hyttene, på grunn av krevende 
terreng, men også for å redusere innsynet t i l  sin hytte. Det ble etter en ny vurdering, 
sammen med parkvesenet funnet det hensiktsmessig å flytte stien bak hyttene, som vist 
på figur 8. Dette skyltes både utfordringer mht. terreng, men også forventninger om økt 
bruk dersom den ikke ligger helt inntil hyttenes uteområder. 

Som fig. 7 viser er det også avsatt arealer t i l  kyststi i retning av friområde på 
GB 420/276. Planforslaget sikrer opparbeidelse av denne. 
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Kulturminner 
Det foreligger ingen registrerte kulturminner innenfor planområdet. Det er imidlertid 
registrert en gravrøys øst for planområdet på Indre Røynåsen. 
 
Barn og unges interesser  
Planforslaget utløser ikke krav om erstatningsarealer for barn og unge. Deler av 
boligområdet vil fremstå som bilfritt, med sand- og møteplass lokalisert mellom husene. 
Det skal etableres fortau langs Branesveien som vil bedre forholdene for barn og unge, 
samt andre gående og syklende i området.  
 
Universell utforming 
Planområdet er forholdsvis lite i areal med boliger, ny hovedvei og to mindre stikkveier. 
Kvartalslekeplassen er regulert på eksisterende ballbane, et trygt område med veldig lite 
trafikk, og vil bli utformet etter kommunal standard. Parkering er hovedsakelig tilknyttet 
den enkelte bolig, men tunbebyggelsen vil ha felles carport løsning i bakkant av 
bebyggelsen. Dette gir lett orientering og oversikt i planområdet. I utgangspunktet skal 
det ikke bygges kjellere, men det tillates underetasje på enkelte av boligene. Veiene har 
tilgjengelighet, og det samme gjelder for lekeplass/aktivitetsområdet/tunet og p-plasser. 
Nye veier skal ha belysning. Innenfor planområdet er det ingen forstyrrende lyder som 
hemmer mobilitet for blinde og svaksynte. Renovasjon skjer i nedgravde konteinere med 
lett tilgjengelighet. Nødvendig skilting følger norm. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Det er ikke avdekket forhold som angir fare for uønskede hendelser.  
 
Matjord 
Det er ikke matjord innenfor planområdet.  
 
Klima- og miljøkonsekvenser 
Planområdet er et delvis nedhogd skogsområde.  

 
Fig. 9 – oversikt som viser eksisterende terreng. 
 
Det er ingen myrer innenfor planområdet. Det er heller ingen registrerte naturtyper av 
forvaltningsmessig verdi. Nedbygging av natur medfører imidlertid utslipp av klimagasser 
og tap av naturmangfold.  
 
Det antas at området blir bilbasert på grunn av avstand til buss og dalige tjenester. 
Etablering av ca. 45 nye boenheter vil føre til økt trafikk. 
 
Det er ingen bygningsmasse som kan gjenbrukes på tomten. Ny bebyggelsen skal 
oppføres med konstruksjon i tre, og det skal være klar overvekt av trematerialer i 
fasadene. Dette er et miljømessig og fremtidsrettet grep.  
 

Nytt boligområde

Kulturminner 
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bebyggelsen. Dette gir lett orientering og oversikt i planområdet. I utgangspunktet skal 
det ikke bygges kjellere, men det tillates underetasje på enkelte av boligene. Veiene har 
tilgjengelighet, og det samme gjelder for lekeplass/aktivitetsområdet/tunet og p-plasser. 
Nye veier skal ha belysning. Innenfor planområdet er det ingen forstyrrende lyder som 
hemmer mobilitet for blinde og svaksynte. Renovasjon skjer i nedgravde konteinere med 
lett tilgjengelighet. Nødvendig skilting følger norm. 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Det er ikke avdekket forhold som angir fare for uønskede hendelser. 

Matjord 
Det er ikke matjord innenfor planområdet. 

Klima- ogmiljokonsekvenser 
Planområdet er et delvis nedho 
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Fig. 9- oversikt som viser eksisterende terreng. 

Det er ingen myrer innenfor planområdet. Det er heller ingen registrerte naturtyper av 
forvaltningsmessig verdi. Nedbygging av natur medfører imidlertid utslipp av klimagasser 
og tap av naturmangfold. 

Det antas at området blir bilbasert på grunn av avstand til buss og dalige tjenester. 
Etablering av ca. 45 nye boenheter vil føre til økt trafikk. 

Det er ingen bygningsmasse som kan gjenbrukes på tomten. Ny bebyggelsen skal 
oppføres med konstruksjon i tre, og det skal være klar overvekt av trematerialer i 
fasadene. Dette er et miljømessig og fremtidsrettet grep. 

8 



 

9 
 

Samlet sett har planforslaget negative klima- og miljøkonsekvenser. 
 
 
Naturmangfoldloven §§ 8-12  
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
- Området er tidligere undersøkt med hensyn til naturmangfold. Resultater av 

registreringer ligger i kommunens kartdatabase. Det er i forbindelse med dette 
planarbeidet foretatt tilleggsregistreringer. Det er i nærheten av planområdet 
registrert flere viktige naturtyper ved utløpet av Søgne- og Songdalselva. I 
forbindelse med befaring av området ble det i tillegg funnet en strandeng med 
moderat kvalitet ved Trosevika. Strandeng er oppført som sårbar i Norsk rødliste for 
naturtyper. Det legges inn en hensynssone over dette området. Det er ikke tidligere 
registrert rødlistede arter innenfor planområdet, men det er gjort flere funn av 
rødlistede fugle-, sopp- og billearter i skog- og sjøarealene i nærheten av 
planområdet. I forbindelse med befaring ble det funnet en barlind (VU, «sårbar» på 
rødlisten) innenfor planområdet. Det ble funnet flere fremmede, skadelige plantearter 
i forbindelse med befaringen. Alle registreringene er funnet langs Branesveien og 
parkeringsplassen. Kunnskapsgrunnlaget anses for å være tilstrekkelig.  

 
§ 9 Føre-var prinsippet 
- Konsekvensene av tiltaket er kjent. Viktige naturverdier, truede eller sårbare 

arter/naturtyper og viktige viltområder vil (ikke) bli berørt av tiltakene i planforslaget.  
 

§ 10 Samlet belastning 
- I tillegg til prosjektet på Braneset, er det godkjent en reguleringsplan for Stifjellet, 

nord for Braneset. Begge prosjektene ligger langs yttergrensen av skogen, og vil ikke 
medføre til oppdeling av skogsområdet. Resten av skogsarealet er avsatt til jord- og 
skogbruk, friområder og LNFR-områder. For å verne om viktige naturtyper må det 
ikke gjøres inngrep i strandenga eller ålegrassenga ved Trosvika, og det legges inn en 
hensynssone på dette arealet. Kyststien anlegges noen meter innenfor strandengas 
avgrensning. Aktivitet i planområdet må ikke medføre spredning av fremmede arter, 
og det anbefales å gjennomføre bekjemping av de registrerte forekomstene. Det må 
legges til rette for en god overvannshåndtering i områdene som skal bygges ut, både 
for å forhindre forurenset avrenning i anleggsfasen, og for å ivareta fordrøyning og 
infiltrasjon etter at utbyggingen er ferdig. Forutsatt at de avbøtende tiltakene 
gjennomføres vurderes ikke planen å øke den samlede belastningen på økosystemene 
i eller nær planområdet. 

 
§ 11 Kostnader 
- Eventuelle kostnader bæres av tiltakshaver.  

 
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetode 
- Det forutsettes at miljøforsvarlige teknikker og driftsmetode benyttes. 

 
Forholdet til naturmangfoldlovens §§ 8-12 anses å være ivaretatt. 
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen  
- Kommunen ved parkvesenet skal stå for drift av kvartalslekeplass, turveier og et 

friluftstoalett. Kostnadene er anslått til ca. 90 000,- (2022-priser).  
- Kommunen ved ingeniørvesenet skal stå for drift av kommunalteknisk infrastruktur. 

Kostnadene er anslått til ca. 150 000 (2022-priser).  
 
Økte driftskostnader foreslås lagt inn ved rullering av handlingsprogrammet. 

 
Estetikk: 
Bebyggelsen rundt er av varierende typer. Hyttefeltene består hovedsakelig av typisk 
sørlandshytter i tre med saltak, men det finnes små innblikk av moderne hytter med flate 
tak og andre materialer. I boligområdet i nord ved Krossnesveien er det firemannsboliger 
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hensynssone på dette arealet. Kyststien anlegges noen meter innenfor strandengas 
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legges til rette for en god overvannshåndtering i områdene som skal bygges ut, både 
for å forhindre forurenset avrenning i anleggsfasen, og for å ivareta fordrøyning og 
infiltrasjon etter at utbyggingen er ferdig. Forutsatt at de avbøtende tiltakene 
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med saltak. Det nye prosjektet på Stifjellet legger til rette for eneboliger, tomannsboliger 
og firemannsboliger med forskjellige takvinkler og materialer. På Åros camping er det 
hovedsakelig mindre utleieenheter, samt et større prosjekt, som er under arbeid, med 
fire- og seksmannsboliger. Planlagt bebyggelse er i samsvar med omkringliggende 
boligsammensetning.  
 
Grønnstruktur: 
Grønnstrukturen er en viktig del av å oppnå en bærekraftig visjon for planarbeidet. Det 
skal opparbeides gode stier med tydelige koblinger til sentrale friluftsliv destinasjoner. 
Denne koblingen er, som planområdet ellers, tilgjengelig for allmennheten og tilfører 
merverdi for alle som bruker området.  
 
Adkomst: 
Hovedatkomstveien til planområdet er via fv. 3968 (Årosveien), videre sørover på 
Krossnesveien og inn på Branesveien. Planområdet har en relativ kort avstand til 
kollektivaksene og buss (ca. 550m). Det er både på kort og lang sikt god tilgang til 
kollektive transportløsninger. Gang- og sykkelveier er godt utbygd langs Årosveien og 
Krossnesveien, og planforslaget legger til rette for utarbeidelse av ny gang- og sykkelvei 
frem til planområdet. Området skal koples til offentlig vann og avløp.  
 
Det er god kapasitet på skole og barnehage.  
 
Det vises ut over dette til planbeskrivelsen.  
 
Oppsummering 
Plan og bygg anbefaler at planforslaget, med plankart datert 11.05.2022 og 
bestemmelser datert 09.05.2022, legges ut på offentlig ettersyn og høring.  
 
Anne Marit Tønnesland, 10.05.2022 
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