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Bilde 1 Flyfoto av planområdet vist med planens avgrensning 

 
 
Trollvegg er engasjert som plankonsulent for Repstad Eiendom AS ved detaljregulering av Braneset i 
Søgne.  På vegne av vår oppdragsgiver ønsker vi å starte opp detaljregulering for gnr. 420/bnr. 6 
m.fl., Søgne. I forkant av planarbeidet er det utført et volumstudie og det er illustrert ønsket ny 
bebyggelse.   
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1. Generell informasjon  
Braneset ligger i den sørlige delen av Søgne. Planområdet ligger på et ubebygd område som består 
hovedsakelig av skog og nedhogd skog. Det har et areal på cirka 31.100 m2 og eiendommen har et 
stort fortettingspotensial med vest- og sørvendt utsikt mot havet. I øst for området ligger det 
fredfulle friluftslivsområder, et godt element, som vil øke 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.  
 

 
Bilde 2 Oversiktskart i større skala. Viser planområdet i forhold til Tangvall. 

 
 

2. Formålet med planen 
 
Formålet med planen er å tilrettelegge for en utvikling av nye boenheter på eiendom 420/6, 
Braneset, i Søgne. Planen er i tråd med eksisterende kommuneplan, hvor det i samfunnsdelen blir 
fremhevet at «Kristiansand kommune skal ta i bruk styrken ved å være en mangfoldig kommune som 
utvikler næringsliv, urbane kvaliteter, bolyst og attraktive og levende bygde- og nærmiljø». Dette 
prosjektet og dens formål er å legge til rette for å gjennomføre denne strategien på en god måte. 
Sentraliseringen inn til storbyene har de siste årene avtatt, og det er stadig flere som søker trenden 
om «å bo på landet og leve i byen». Braneset er et slikt område, som gir en ny gruppe beboere en 
unik mulighet til å leve det mindre travle liv, skape et fellesskap, forme en trygghet, by på unike 
kvaliteter i form av naturelementer og samtidig en viss nærhet til næringsliv på Tangvall og i 
Kristiansand sentrum.  
 
Ambisjonene er høye, men det er viljen til gjennomføring også.  
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3. Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet 
 
Forslag til planavgrensning er vist nedenfor.  

 
Bilde 3 Forslag til planavgrensning vist med sort linje 

 
Tiltakshaver har hånd om eiendom 420/6. Oppstartsgrensen tar for seg deler av eiendommen, samt 
tilgrenset del av veien Branesveien, 420/522, og del av annen eiendom 420/10 for eventuelt se på 
muligheten for utberedning av adkomstvei. I tillegg er hele eller deler av eiendommene gnr. 
420/bnr. 8, 62, 110, 442, 459, 554, 571, 576, 591, 599, 603, 604, samt 420/230 (del av 
Krossnesveien) med innenfor planavgrensningen.    
 
Planen ønsker i størst mulig grad å ta hensyn til nærmeste naboer i forbindelse med utviklingen. Det 
er ønskelig at det gode naboskapet kan fortsette, og tiltakshaver ønsker å kompensere fortettingen 
ved å utvikle og forbedre eksisterende utearealer, friluftslivsstier og friluftslivsområder. Dette er noe 
tiltakshaver setter høyt, og de har flere eksempler fra tidligere planer på at de holder sine ord og vell 
så det.  
 
Planen vil kreve en forbedring av adkomstveien Branesveien, som vil være positivt for alle 
eiendommer som bruker Branesveien. De nyetablerte boenhetene i seg selv vil ikke generere en 
betydelig trafikkmengde da avkjørsel til planområdet kommer før eksisterende bebyggelse. Selve 
boligutvikling av eiendommen vil muligens kunne oppleves nytt og fremmed for nærmeste naboer, 
men Søgne er i stadig utvikling, og flere boligprosjekter blir gjennomført i nærområdet. 
 
Eiendommer helt eller delvis innenfor planområdet: 

- 420/6, 420/522, 420/10, 420/599, 420/603, 420/604, 420/8, 420/459, 420/554, 420/591, 
420/62, 420/110, 420/576, 420/442, 420/571, 420/230 (del av Krossnesveien).  
 
 
 



 

  4/11 

4. Detaljer i planen  
 
Planforslaget legger stor vekt på identitets- og terrengtilpasset boligutvikling. Som nevnt tidligere er 
planes formål 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.  
 
For å gjennomføre dette vil fellesnevneren for hele prosjektet være at ny bebyggelse skal tilpasse 
seg landskapet og eksisterende bebyggelse/infrastruktur. Som følge av det foreslås det å ha atkomst 
fra Branesveien. Det er foreslått en utbedring av denne for å sikre kommunens krav. Dette vil være 
positivt for nye og eksisterende beboere, og sikre trygg ferdsel langs hovedaksen.  
 
Det foreslås ca. 30-50 boliger totalt på eiendommen, der tomtene vil variere mellom 400-800 m2. 
Antall boenheter skal optimaliseres/fastsettes i løpet av planprosessen. Det er foreslått at det 
hovedsakelig er tiltenkt eneboliger med takterrasse for å sikre at alle får en fin og god utsikt mot 
natur- og sjølandskapet. Skala skal tilpasses til omkringliggende bebyggelse, men det er foreslått 2-3 
etasjer og hver tomt er tiltenkt å ha egen garasje/carport og hage.  
 

 
Bilde 4 Oversiktsbilde av mulig løsning. For flere illustrasjoner; Se vedlegg. 

 
Foreslått bebyggelse har i størst mulig grad tatt hensyn til nabobebyggelsen gjennom 
bygningshøyder, volum og grad av utnytting. Blant annet vil takvinkel og utforming tilpasses for å 
sikre utsikten.  
 
Uteområder og friluftslivet står seg som hovedelementer i denne planen og eksisterende sti er tenkt 
oppgradert i sør langs friområdet. Dette vil være hovedtraséen mellom eksisterende hyttefelt, det ny 
planlagte området og friluftsområder videre opp på åsen i sør og øst. Stien er kun tilegnet for myke 
trafikanter og den vil føre deg videre opp til rekreasjonsområder på Indre Røynåsen og mot 
Årosveden, og videre på et nettverk av stier som tar deg til nærområdene rundt Braneset. Samtidig 
er området nært tilknyttet Kvernhusvannet fra Krossnesveien som vil være del av atkomstveien til 
området fra Årosveien. På planområdet vil stien bindes som en trasé som går på tvers av området. 
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Langs denne aksen er det tenkt plassert et lekeområde og felles uteområde. Plasseringen er 
vestvendt, skjermet og har en solrik beliggenhet (se bilde 7 nedenfor). 
 
 

 
Bilde 5 Viser foreslått bebyggelse fra åsen i øst. For flere illustrasjoner; Se vedlegg. 

 
Sol- /skyggeanalyse viser ingen påvirkning på eksisterende hyttetomter og deres primære 
uteområde. Det vil ikke bli fjernvirkninger av planen. Det er i tillegg ønskelig at byggehøyder og 
takvinkler vil blende naturlig inn i resten av området og landskapet. Det samme gjelder 
materialvalget og fargebruken.  
 
. 
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Bilde 6 Situasjonsplan; Gode forbindelser og en velformet struktur. For flere illustrasjoner; Se vedlegg. 

 
 

         
Bilde 7 Felles utearealer og lekeområde. Trygge og solrike områder. Gode koblinger. For flere illustrasjoner; Se vedlegg. 
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Bilde 8 Varierte typologier og terrengtilpasset utforming. For flere illustrasjoner; Se vedlegg. 

 

 
Bilde 9 Illustrasjon som viser mulig bebyggelse fra øya/holmen i vest. For flere illustrasjoner; Se vedlegg. 

 
 

5. Gjeldende planstatus og forhold til overordnet planverk 
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Bilde 10 Utsnitt av gjeldende kommuneplan for Kristiansand der foreslått planavgrensning er angitt i svart 

 
Kommuneplanen for Søgne kommune 2018-2030 
I kommuneplan for Søgne kommune 2018-2030 er hele delen av foreslått planområde avsatt til 
boligbebyggelse. I øst mot Indre Røynåsen er det avsatt til LNFR, mens det mot småbåthavna er 
avsatt til fritidsbebyggelse. Med tanke på gjeldende reguleringsplan fra 1998, se nedenfor, så er 
området regulert til skogbruk. I 2019 ble det vedtatt et forslag om opphevelse av reguleringsplan på 
planområdet som et ledd i revisjon av kommuneplanens arealdel. Det er dermed dette som det må 
tas utgangspunkt i. 
 

 
Bilde 11 Utsnitt av reguleringsplaner i området – hentet fra kommunekart.com. 

 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 
De nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging 2019-2023 forventer at FNs 
bærekraftmål legges til grunn for samfunns- og arealplanleggingen. Regjeringen er opptatt av at 
utfordringer og muligheter varierer fra sted til sted, og regjeringen legger stor vekt på 
lokaldemokratiet i plan- og byggesaker, samtidig som nasjonale hensyn skal ivaretas.  
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Aktuelle statlige retningslinjer 
- Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging  
- Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning  
- Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (blir 

revidert i 2021)  
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

 
I hovedsak ivaretar prosjektet de aktuelle statlige retningslinjene. Prosjektet tar utgangspunkt i å 
utvikle et naturnært boligområde med gode bokvaliteter. Det vil si at området fortettes og det vil på 
et overordnet nivå være bra å fortette omkring eksisterende bebyggelse og infrastruktur fremfor å 
etablere ny bebyggelse hvor disse elementene ikke er til stede. Det skal også nevnes at området ikke 
er innenfor 100-meterssonen, men dens nærhet gjør at det samtidig er det tatt hensyn til synlighet 
og virkningen fra sjøen. Ny bebyggelse foreslås plassert mot Indre Røynåsen, som gjør at 
beliggenheten er lengre unna strandsonen enn eksisterende bebyggelse på Braneset. Ny bebyggelse 
er også tilpasset eksisterende bebyggelse, vegetasjonen og terrenget.  
 

6. Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet  
 
Eiere av omkringliggende boliger, samt beboere langs Årosveien, kan ha vesentlige interesser for 
planarbeidet.  
 
Det er foretatt utsjekk av nasjonale og kommunale databaser. Det er ikke registrert rødlistede arter 
innenfor planområdet, ill. 12. Det er heller ingen registreringer av fortidsminner innenfor plan-
området. På kartet nedenfor vises hva som er registrert innenfor planområdet og nærliggende 
område. Her det er blitt registrert livskraftig art i form av hestehov på planområdet, samt toppmeis 
utenfor planområdet. Det ligger i tillegg en gravrøys på Indre Røynåsen på toppen i øst for 
planområdet. 

 
Bilde 12 Oversiktskart av registrerte arter og kulturminner. 

7. Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å 
forebygge risiko og sårbarhet 

 
Det vil i planarbeidet utarbeides en ROS-analyse for å ivareta risiko og sårbarhet. Løsmassekartet 
viser at storparten av området består av humusdekke (markert med brunt, se kart nedenfor). Dette 
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er usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen. Da vanligvis med en mektighet på 0,2-
0,5m. På planområdet er det også registrert bart fjell med tynt dekke (rosa, se kart nedenfor). Når 
det kommer til berggrunnen på hele området, er dette granittiske gneiser med varierende fin- til 
middelskornete, kvarts- og feltspatriske gneiser. Resultatet på løsmassene og berggrunn 
registeringene viser til liten eller ingen påvirkning av planens utførelse, men dette vil undersøkes 
nærmere i forbindelse med videre planarbeid. 

 

 
Bilde 12 Utsnitt av Nasjonal løsmassedatabase  

 

8. Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles 
om planoppstart 

 
Planforslaget vil bli varslet og hørt i henhold til vanlige prosedyrer etter plan- og bygningsloven. 
Planforslaget vil i tillegg til tilgrensende naboer bli sendt på høring til velforeninger, Statsforvalteren, 
Agder fylkeskommune, Agder Energi, NVE og relevante instanser i Kristiansand kommune. Det er 
ikke sett at det er spesielle berørte organer ut over vanlig varslingsliste som blir utsendt av 
kommunen.  
 
 

9. Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, 
grunneiere, festere, naboer og andre berørte 

 
Planforslaget berører ingen særskilte fagmyndigheter. Forslagstiller har råderett over den delen av 
planområdet hvor det planlegges utbygging. Tilgrensende naboer vil bli hørt på vanlig måte, i 
henhold til plan- og bygningslovens krav til medvirkning. 
  

10. Vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om 
konsekvensutredninger, og hvordan kravene i tilfellet vil kunne bli 
ivaretatt 
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Planforslaget er vurdert i forhold § 6a om konsekvensutredninger og det er vurdert at det ikke er 
behov for å utarbeide konsekvensutredning i henhold til forskriften. Tiltaket faller ikke inn under 
noen av kriteriene, og det er heller ingen særskilte interesser som blir skadelidende som følge av 
planforslaget.  
 
 
Vurdering mot forskrift om konsekvensutredning § 6:  

a) Ikke aktuelt da dette gjelder regionale planer, kommuneplaner og områdeplaner.  
b) Det er vedlegg I som stiller kravet når det utløser krav om konsekvensutredninger. Ønsket 

tiltak faller ikke inn under noen av punktene innenfor vedlegg I. Derfor anses det ikke som 
aktuelt å utløse krav om konsekvensutredning som alltid skal ha planprogram eller melding 
og konsekvensutredning.  

c) Ikke aktuelt da planen skal behandles etter plan- og bygningsloven.  
 

Vurdering mot forskrift om konsekvensutredning § 8:   
For å utløse krav om konsekvensutredning etter § 8 må tiltaket få vesentlige virkninger for miljø eller 
samfunn. Tiltak som faller inn under § 8 skal konsekvensutredes, men ikke ha planprogram eller 
melding. Når det gjelder kriterier for vurderingen, vises det til § 10. «I vurderingen av om en plan 
eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, skal det ses hen til egenskaper ved 
planen eller tiltaket, jf. annet ledd og planen eller tiltakets lokalisering og påvirkning på omgivelsene, 
jf. tredje ledd. Det skal også i nødvendig grad ses hen til egenskaper ved virkninger nevnt i fjerde 
ledd.»  
 

a) Gjelder reguleringsplaner for tiltak i forskriftens vedlegg II. Aktuelt tiltak faller ikke inn under 
punkter nevnt i vedlegg II.  

b) Ikke aktuelt da planen skal behandles etter plan- og bygningsloven.  
 
Forskriftens § 10 nevner flere punkter som skal vurderes. I vurderingen av forskriftens § 10 om 
vesentlige virkninger er det utarbeidet en veileder 
(http://www.regjeringen.no/contentassets/167047e811414896b04ec2504dd63995/veileder_kufors
kriften_vesentlige_virkninger.pdf). Det er tatt utgangspunkt i veilederen og samtlige punkter er 
vurdert.  
 
Konklusjon: 
Vi vurderer at tiltaket ikke faller inn under krav om konsekvensutredning, og det er heller ingen 
særskilte interesser som blir skadelidende som følge av planforslaget.  

 

11. Vurdering av særskilte delutredninger som skal inngå i planforslaget 
 
Vi anser at det ikke er nødvendig med andre særskilte utredninger utover det man allerede skal 
avklare i en planprosess. Aktuelle temaer vil fremkomme i tilhørende planbeskrivelse. Nærvirkning – 
utsikt, sol-/ skygge-virkning og vegutbedring for nærmeste naboer må fremkomme av 
plandokumentene.  

 

12. Fremdrift 
 
Det er ønskelig med en relativ hurtig fremdrift. Vi ønsker oppstartsmøte i løpet av kort tid. Dersom 
administrasjonen anbefaler oppstart av plan, vil vi varsle oppstart rett i etterkant av oppstartsmøtet. 
I etterkant av høringsfristen vil vi utarbeide et sammendrag av innspill med tilhørende 
kommentarer. Innspillene vil bli gjennomgått i dialog med kommunens saksbehandler. I etterkant av 
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denne dialogen vil det bli utarbeidet et utkast til plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. 
Utkastet vil bli forelagt og presentert saksbehandler. Etter dette vil plandokumentene oppdateres og 
vil bli oversendt til kommunen for 1.gangsbehandling. Vi håper planen kan behandles politisk i 
oktober 2021.  
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 

Adi Dukic 
By- og arealplanlegger 
Trollvegg Arkitektstudio AS 

 Alf Petter Mollestad  
By- og arealplanlegger  
Trollvegg Arkitektstudio AS 

 
 

Vedlegg: 
- Braneset_19032021 – Presentasjon med flere illustrasjoner 

 

 
Revisjon:  

- Planavgrensning endret i etterkant av oppstartsmøtet. Atkomstveien er tatt med 
helt ut til krysset mellom Stifjellet og Krossnesveien, samt aktivitetsområdet og 
arealer ned om sjøen. Den nye avgrensingen samsvarer dermed med vurdering 
foretatt av kommunen i etterkant av oppstartsmøte, jf. oppstartsmøtereferatet. 
Som følge av endringene, er enkelte generelle tekstlige justeringer foretatt i 
planinitiativet.  
 

 

 


