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PS 46/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste
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Utvalg Møtedato Saksnummer 

Utvalg for miljø plan og 
teknisk 

16.06.2020 47/2020 

 

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for boliger, gnr. 62, bnr. 188, 43 
m.fl., del av Neset ,Svennevik Ytre planID 201807 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
Utvalg for miljø, plan og teknisk fremmer saken og legger den ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- 
og bygningslovens § 5-2 og § 12-10 med følgende endringer: 
 
Bestemmelser: 
Ny bestemmelse: Det tillates etablert 1 bod for oppbevaring av utstyr per bruksnummer innenfor BBS5. 
Boder kan oppføres i 1 etasje med saltak og inntil 6 m2 BYA per enhet. Høyeste tillatt gesims- og 
mønehøyde henholdsvis 2,5 og 3,5 m målt fra ferdig gulv. All bebyggelse skal ha samme farge og 
materialvalg som øvrig bebyggelse ved sjøen 
 
Plankartet: 
Nærmiljøanlegget o_BNA utvides til også å omfatte område benevnt o_GF1. 
Parkeringsplass o_SPP fjernes/flyttes. Det reguleres inn parkeringsplasser sør i planområde på del av tomt 
3. 4 parkeringsplasser. Se skisse i saksframlegg. 
Resterende/gjenværende areal av tomt 3, tillegges tomt 2. 
Gangvei O_SGG1 forlenges, og erstatter vei O_SV. 
 
 
 
 
Bakgrunn for saken: 

SAKSFRAMLEGG
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Planen er framstilt som privat detaljregulering etter plan- og bygningsloven § 12-3. 

 
Planforslaget 
KIKonsult AS fremmer planforslaget på vegne av Arne Pettersen/AP Bygg AS 
Det planforslaget som foreligger til behandling består av:   

- Plankart i målestokk 1:400 m, datert 30.04.20  
- Reguleringsbestemmelser datert 30.04.20  
- Planbeskrivelse datert 30.04.20 
- Ros analyse 
- Situasjonsplan terrengsnitt 
- terrengsnitt  

 
Planområdets beliggenhet 
Planområdet er lokalisert på Neset, del av Svennevik, ca. 5 km fra Alleen sentrum. Samlet planareal utgjør 
ca. 6,3 daa og består utelukkende av tidligere regulert område. Området er en del av et større 
boligområde, som i hovedsak er bebygd med boliger og tilhørende naust og småbåthavn i nærheten. 
Innenfor planområde er det 3 boligtomter hvorav 1 er bebygd og 2 er ubebygde. Mellom boliger og 
båtplasser er det langs sjøen noen grønne arealer. 
 

  
Oversiktskart – rød ring angir planområdet 
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Forslag til nytt plankart kilde: KIKonsult AS 

 
Hensikt med regulering 
Det er utført diverse tiltak i området som ikke er iht. gjeldende plan. Hensikten med 
omreguleringen er å justere avvik mellom gjeldende plankart og faktisk etablerte tiltak i området 
samt tilrettelegging for allmenheten  
  
 
Eiendomsforhold 
For oversikt over hjemmelshavere i området vises til liste i planbeskrivelsen.  

 
Forhold til overordnete planer 
Område er regulert og er i gjeldende kommuneplan gitt hensynsone H910, hvor det er angitt at 
«reguleringsplan skal fortsatt gjelde».  
 
Gjeldende reguleringsplan 
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Gjeldende reguleringsplan viser boligbebyggelse (F1a), småbåtanlegg i sjø og vassdrag (F6a), og friområde 
(F4a).  
 
Historikk og bakgrunn for saken 
Det er utført diverse tiltak i området som ikke er i henhold til gjeldende plan. Dette gjelder tiltakene:   

 Oppføring av mur i kant av tomt 1, eiendom 62/188 mot eiendom gnr 62/13 samt utenfor tomta, 
på 62/43.  

 Terrassering/bygging av mur og platting innenfor regulert friområde på eiendom 62/43 som eies 
av kommunen. 

 Anlagt uteplass/platå sør for båthuset. Delvis innenfor område regulert til friområde og delvis 
innenfor område regulert til Småbåtanlegg i sjø og vassdrag 

 Sti fra bnr 188 ned til sjøen. 
 Båthus og boder er ikke bygd iht. plan. Båthusene er bygd lenger ut i sjøen enn det plan viser. 

Bodene lenger mot øst. 
 Flytebrygge/badebrygge 

 
Tiltakene nevnt over er søknadspliktige tiltak og er av kommunen vurdert til ikke å være søkt om. Videre 
er flere av tiltakene oppført på bnr 188 og kommunens eiendom bnr 43. Det har vært lang dialog med 
eier av bnr 188 om forholdet og det er fattet politisk vedtak om tvangsmulkt og dagbøter om ikke søknad 
leveres. Istedenfor søknad om dispensasjon, ble det avklart at den beste løsningen var 
reguleringsendring. Det ble satt krav om planforslag måtte være levert kommunen innen 01.03.20. I 
februar 2020 ble fristen endret til 01.05.20 (utvalg for miljø, plan og teknisk 25.02.20). I samme vedtak 
ble det vedtatt at ved fristoverskridelse løper det tvangsmulkt på kr. 500,- pr. dag til komplett planforslag 
med ny avgrensning er levert inn.  

 
Bakgrunnen for planarbeidet er det politiske vedtaket om tvangsmulkt. Planforslaget søker å rette opp i 
de planfaglige avvik som eksisterer mellom gjeldende plan og faktisk etablerte tiltak og vil hjemle utførte 
tiltak. 
 
Det ble ved bygging av båthusene etablert en anleggsvei for transport av materialer mm. Det er i nyere 
tid opparbeidet kjørevei og parkeringsplass i friområdet i nærheten av båthusene. Gjeldende plan legger 
opp til gangveg ned til sjøområdet. Det er gjort forsøk på å stenge veien med bom for å hindre at folk 
kjører ned. Dette etter henvendelse fra andre i området. Planforslaget legger til rette for å videreføre 
adkomsten ned til båthusene og sjøområdet som gangvei og at veien stenges med bom.  
   
Viktige datoer 
18.04.18 HMPD sak 32/18 gir pålegg om å søke byggetillatelse/anlegging av allerede oppførte båthus, 
båthus, båtstø, sti støpt grunn sør for båthus, flere murer 
22.08.18 HMPD vedtak om tvangsmulkt oppheves med virkning fra 12.06.18. Det settes vilkår om at 
planinitiative blir levert innen 01.10.18. 
19.11.18 oppstartsmøte med tiltakshaver, tidligere plankonsulent og kommunen. 
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20.11.19 HMPD sak 96/19 – vedtak om pålegg om å sende inn forslag til plan for området avsatt i 
oppstartsmøte for plan ID 201807 innen 1.03.19 
14.02.20 avklaringsmøte med kommunen, tiltakshaver og ny konsulent KIKonsult AS 
17.02.20 melding om oppstart av planarbeid 
25.02.20 UMPT pålegg til Arne Pettersen som tiltakshaver og eier om å innsende forslag til 
detaljreguleringsplan for området avsatt i oppstartsmøte for plan ID 201807 innen 1.05.20. Dato endret 
fra 01.03.20 til 01.05.20 
16.04.20 utkast til planforslag 
01.05.20 formell oversendelse av planforslaget 
 
 
Endret planavgrensning 
Det ble opprinnelig meldt oppstart av planarbeid for et større område (53 000 m²). I brev datert 13.12.19 
ber forslagsstiller om aksept for en reduksjon i planavgrensning ift tidligere varslet.  
 
Bakgrunnen for endringen var flere forhold: 
Det ble november 2019 foretatt en mindre endring for et område på Neset. Dette området var innenfor 
opprinnelig varslet planområde. Forslagsstiller så det som unaturlig å opprettholde varslet 
planavgrensning for tomter omfattet av denne endring. 
 
I oppstartsmøte ønsket kommunen at eiendom gnr 62 bnr 13 ble tilført planområdet. Det var varslet 
ønske om ekstra boenhet på denne tomten. I gjeldende plan er dette område regulert til «Park». Etter 
gjeldende forskrift om konsekvensutredning, ville dette medført en mer omfattende planprosess da et 
slikt tiltak er omfattet av KU-forskriften – og således Konsekvensutredningspliktig, noe de andre tiltakene 
ikke er. Tiltakshaver/forslagsstiller så det som naturlig at dette arealet utgår av planområdet. Med krav 
om KU anser forslagsstiller at planavgrensning som ble avtalt på oppstartsmøte ikke vil være reelt 
gjennomførbart innenfor tidsfrist som er satt i vedtaket. 
 
Resterende boligtomter, med tilhørende sjøarealer, innenfor tidligere varslet planområde er bebygd eller 
under bygging, i tråd med gjeldende reguleringsplan med endringer. Basert på tidligere saksgang, med 
påfølgende politiske vedtak om retting av ulovlige tiltak, er stridens kjerne av forslagsstiller vurdert å 
være begrenset til eiendom 62/188 med tilhørende grøntområder mot sjø og båthus langs sjø. 
Planavgrensningen reduseres for å dekke dette området.  
Endret planavgrensning er avklart med kommunen v/virksomhet for Arealmiljø og plan pr telefon 
30.01.20 og i møte mellom konsulent, Pettersen og kommunen v/virksomhet for Arealmiljø og plan den 
14.02.20.  
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Opprinnelige planområde er merket med lilla, ny planavgrensning med blått. Det er meldt oppstart iht. blå avgrensning. 

 
Innkomne merknader til planoppstart 
Oppstart av planarbeid ble varslet i brev datert 17.02.20 samt annonse i lokalavisen Lister. Høringsfristen 
var 03.04.20. Det kom inn totalt 9 uttalelser. Disse følger saken som vedlegg. Hovedtrekkene i innkomne 
merknader samt forslagsstillers og kommunedirektørens kommentar til merknadene er referert 
nedenfor. 
 
Uttalelse fra Agder fylkeskommune, datert 11.03.2020 
Ingen merknader. Saken er oversendt Norsk Maritimt Museum ift forholdet til kulturminneloven. 
 
Forslagsstillers kommentar: tas til etterretning 
 
Kommunedirektørens kommentar: tas til etterretning. 
  
Uttalelse fra Norsk Maritimt Museum, datert 12.03.2020 
På nåværende tidspunkt har NMM innen innvendinger til reguleringsplanen. Ved offentlig ettersyn vil de ta 
endelig avgjørelse når det gjelder behovet for en marinarkeologisk registrering i henhold til kml § 9. 
 
Forslagsstillers kommentar: Tas til etterretning. 
 
Kommunedirektørens kommentar: Tas til etterretning 
 
Fylkesmannen i Agder, datert 19.03.2020 
Planinitiativet viser et mye større område enn det som det nå varsles oppstart på. Det har vært svært 
mange endringer i den gamle planen på Svennevik. Vi mener det hadde vært en fordel og sett heile eller 
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iallfall store deler av området under ett, i stedet for å få stadig flere mindre endringer og dispensasjoner. 
Vi ber kommunen vurdere å prøve å få til planarbeid for større områder.  
 
Vi ser likevel ikke grunn til å gå imot planarbeidet som nå er varslet. Vi ser det som positivt at det skal 
legges til rette for allmenn rekreasjon i tilknytning til eksisterende badebrygge. Vi mener de grønne 
arealene i gjeldende plan bør forbli «grønne» og tilgjengelige for allmennheten. 
 
Forslagstillers kommentar: Innspillet tas til etterretning.  
 
Kommunedirektørens kommentar: Med unntak av et område ved bnr 188 som allerede er privatisert 
med platting og glassverk, legges det opp til at friområdene forbli «grønne» og tilgjengelige for 
allmennheten. Videre er det regulert inn et nærmiljøanlegg, hvor det kan legges ytterligere til rette for 
allmenhetens rekreasjon. 
Planavgrensning er endret utfra hva som ble ansett som hensiktsmessig ift hensikten med planen. Se også 
kommentar i eget punkt. Ellers ser kommunedirektøren at det kan være behov for å gjøre endringer i den 
eldre planen for Svennevik, spesielt i bestemmelsene.  
 
Fiskeridirektoratet, datert 25.03.2020 
Fiskeridirektoratet region Sør har vurdert de tilsendte dokumenter og kart og finner at planarbeidet slik 
det er beskrevet ikke kommer i konflikt med noen av de interesser de er satt til å ivareta. Ingen merknader 
til varsel om oppstart av reguleringsarbeid for boliger på Svennevik gnr/bnr 62/43 med flere i Lyngdal 
kommune.  
 
Forslagsstillers kommentar: Innspillet tas til etterretning.  
 
Kommunedirektørens kommentar: Innspillet tas til etterretning 
 
Kystverket Sørøst, datert 26.03.2020 
Planområdet omfatter sjøarealer og ligger i kort avstand fra farled (biled). Det er etablert båthus og 
båtplasser i og ved planområdet. Kystverket sørøst minner om at eventuelle konsekvenser for sikkerheten 
og fremkommeligheten i farvannet må belyses og vurderes gjennom planarbeidet.  
 
Forslagsstillers kommentar: Innspillet tas til etterretning.  
 
Kommunedirektørens kommentar: Innspillet tas til etterretning 
 
Grete og Arnt Helge Svindland, datert 27.03.2020, eier 62/174 
Nede ved sjøen har vi båthus med båtplass ved siden. Båtplassen brukes av barn og barnebarn og derfor 
ønsker vi å bygge en liten bod som de kan bruke til å ha utstyr som hører til deres behov. De årene vi har 
bodd her har det hele tiden vært diskusjon angående veirett ned til båthusene. Vi mener vi har krav på å 
kunne bruke "veien" vi har laget i samarbeide med Arne Pettersen. Vi må ha muligheter til å kunne komme 
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ned med bilen for å levere eller hente utstyr derfra. Vi har betalt 40.000 kr av utgiftene det var med å 
tilvirke veien i sin tid, og derfor mener vi helt bestemt at vi må ha denne muligheten. Bnr.171 og 172 skal 
også ha mulighet til å bygge bod til sine båtplasser.  
 
Forslagsstillers kommentar: Dagens trase reguleres som ordinær bilveg inn til ny parkeringsplass, mens 
resterende trase ned til sjøen reguleres som gangtrase. Det foreslås etablert fysisk hindring i overgangen 
bil/gående, men med mulighet for åpning av denne ved behov. Adkomst mellom boliger og 
bryggeområde vurderes ivaretatt i bestemmelser vedrørende etablering av adkomst gjennom områder 
avsatt til friområder (f_GF4). 
Vedrørende bod innenfor BBS5 foreslår vi at kommunen vurderer å tilføre en bestemmelse 5.2 b):  
 
«Det tillates etablert 1 bod for oppbevaring av utstyr per bruksnummer innenfor BBS5. Boder kan oppføres 
i 1 etasje med saltak og inntil 6 m2 BYA per enhet. Høyeste tillatt gesims- og mønehøyde henholdsvis 2,5 
og 3,5 m målt fra ferdig gulv. All bebyggelse skal ha samme farge og materialvalg som øvrig bebyggelse 
ved sjøen.»  
 
Kommunedirektørens kommentar: Det er ønskelig å begrense biltrafikk ned til området ved båthusene 
og badebrygge. På Svennevik er de fleste steder ved sjøen i dag privatisert. Dette område er et av få 
steder hvor allmennheten har adgang til sjøområdet. Det er brygger, flytebrygge og vannsklie som gjør 
både fisking og bading mulig. Det er i planforslaget regulert inn et nærmiljøanlegg hvor det kan 
tilrettelegges for bålplass, gapahuk etc som gjør det mulig for ytterlig å tilrettelegge for allmenn 
rekreasjon og friluftsliv. Det er opparbeidet en parkeringsplass på kommunens areal nede ved båthusene, 
uten avtale med kommunen. Dette arealet ønskes bedre tilrettelagt for allmenheten Utfra arkivet kan vi 
ikke se at permanent kjørevei ned til sjøen er godkjent. Gjeldende reguleringsplan legger heller ikke opp 
til kjøring ned til båthusene. Det antas at det er mulig med oppbevaring av noe utstyr i båthusene og 
bodene som er der. Det kan vurderes om det kan åpne for å sette opp noen flere boder.  
 
Ragnhild Margrethe og Kåre Kalleberg, datert 02.04.2020, eier av 62/24. 
Det konstateres at det er en rekke avvik mellom plan og utførte tiltak uten at vi skal liste dem opp her. Det 
er foretatt bygging og gjennomført tiltak offentlige friområder og det er forstemmende at kommunen som 
grunneier og bygningsmyndighet ikke klarer å følge opp ulovlig bygging med vedtak om rivning og 
tilbakeføring, men i stedet legger opp til at tiltakene blir «lovlige» ved å revidere planen. 
 
Gjeldende reguleringsplan § 5 angir at «det kan opparbeides gangveg i 2,5m bredde fra offentlig veg til 
småbåthavn». Det ble ved bygging av båthusene etablert en anleggsvei for transport av materialer til 
byggingen som var ferdig for ca. 10 år siden. Den 21.6.2016 ble det igangsatt arbeid med opparbeiding av 
kjøreveg og parkeringsplass i friområdet av eiere båthus. Vi varslet kommunen om dette omgående og 
krevde skriftlig at kommunen stoppet arbeidene og krevde tilbakeføring. Det vises til vedlagte foto. 
Tiltaket ble dog gjennomført uten at kommunen grep inn og har resulterte i betydelig biltrafikk til 
båthavna. Det tok et år før kommunen satte opp en låsbar bom på gangvegen, men bommen ble aldri låst 
og biltrafikken har fortsatt til i dag.  
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Det konstateres også at det er solgt båthus med eget gnr/bnr som ikke er knyttet til eiendommene i 
området og at disse ikke har parkeringsplass. Dette er i strid med planen der forutsetningene var at 
båthus/båtplasser ble tinglyst på eiendommene på Neset og da ikke krevde parkeringsplasser. 
 
Vi krever at dagens bestemmelser § 5 for friområdene beholdes uendret og at kommunen krever 
tilbakeføring av friområdet til grasbakke og fysisk stenger gangvegen for biltrafikk. Området er ferdig 
bygget ut, og det er ingen behov for mer kjøring til båthavna. Området trenger i tillegg også grøntarealer 
ettersom det ikke er større lekeplasser i boligområdet. Biltrafikken på den 3m smale offentlige vegen 
mellom vår eiendom og de 2 boligtomtene på vestsiden av vegen er til stor sjenanse og ulempe og for vår 
eiendom og de 2 tomtene som ikke er bebygd. 
 
Forslagsstillers kommentar: Planforslaget slik det foreligger ivaretar de intensjoner nabomerknad 
påpeker, både i bestemmelser og plankart.  
 
Kommunedirektørens kommentar: Gjeldene plans § 5 om friområde vurderes å være ivaretatt med de 
nye bestemmelsene §§ 9 og 12. 
Det legges i planforslaget til rette for en parkeringsplass hvor det er plass til 4 biler og gangvei ned til 
sjøområdet.  Parkeringsplassen foreslås flyttet, se eget punkt i vurderingen. Området hvor det i dag er 
laget parkeringsplass skal kunne benyttes til bålplass, gapahuk etc, noe som vil styrke området som et 
rekreasjonsområde for allmenheten.  
 
Stian og Anne Mari R. Fåland, datert 02.04.2020, eier av 62/201 
Tomtens utforming 62/201 tar utgangspunkt i en naturlig trase til friområde F4a (i gjeldende plan) og sjø. 
Se fradelingsak 62/40 25.08.05 med vedtaksnummer 818/05. Målebrevets formål er definert som: I h.h til 
reg. plan: Bolig, friområde, båtplass. Som det fremgår av kotehøyder for planområde er det delvis bratt 
terreng, og tilkomst til friområde/sjø vil kreve trapp eller planering av trasè, i sørlig del av 62/171 mot 
62/201.  Adkomstrett på 62/171 er tinglyst i grunnboken. Merknad er klarert med hjemmelshaver. 
En ny revidert plan bør sørge for fortsatt tilgang for allmennheten til friområde F4a og fasiliteter i tråd 
med opprinnelig planbeskrivelse, nærmere beskrevet under F4a. 
 
Forslagsstillers kommentar:  
Planforslaget slik det foreligger vurderes å ivareta de intensjoner nabomerknad påpeker gjennom 
bestemmelser vedrørende etablering av adkomst gjennom områder avsatt til friområder (f_GF4).  
 
Kommunedirektørens kommentar: Planforslaget legger opp til at allmenheten fortsatt skal ha tilgang til 
dette friområdet. I tillegg legges det opp til et nærmiljøanlegg hvor det kan tilrettelegges for bålplass, 
gapahuk etc til bruk for allmennheten. 
Det er foreslått lagt inn en bestemmelse hvor det åpnes for at det kan etableres trapper og/eller stier, 
som sikrer fri adkomst mellom tilliggende bolig – og bryggeområde. Det tillates ikke vesentlige 
terrengbearbeidelser for etablering av gangforbindelse.   
 
Knut Arne Flottorp, Merete Vorland Flottorp og Morgan Håland, datert 03.04.2020, eier av 62/172, 173 

12



10

I oppstarts varsel av 17.02 nevnes det justeringer av formålsgrenser og byggegrenser. For å få kart og 
terreng til å stemme forstår vi at allerede etablerte tiltak som båthus må få justerte formålsgrenser og 
byggegrenser. Men vi ser ingen grunn til at ubebygde boligtomter (62/166 og 62/167), som ligger i det 
omsøkte planområde, skal ha noe utvidede byggegrenser uten samtykke fra nabo. Hva gjelder utnyttings 
grad, mønehøyder og gesims høyder vet vi at store deler av Neset boligfelt fikk ny reguleringsplan i 
november 2019 (Arkiv 62/156/L13, Saksmappe: 2019/2187 – 25111/2019) og stiller oss undrene til 
hvorfor de resterende 6 – 8 tomtene i feltet ikke er tatt med i samme plan. Særlig hvis det nå søkes om 
disse nye retningslinjene for dette planområde.   
 
Disse meget små tomtene (62/166 og 62/167) ville etter vår mening vært mer passende å få omregulert 
til parkering (et punkt som nevnes i oppstarts varsel av 17.02 under punkt «Aktuelle reguleringsformål») 
slik at ikke friluftsområde/turområde blir benyttet til dette. Det er viktig at område avsatt til grønt 
område forblir nettopp det. Utbygger har solgt båthus til personer som ikke bor i Neset boligfelt uten å ta 
hensyn til at de behøver parkering.  
 
Utformingen av boligtomtene mot sjøen (62/174, 62/201 og 62/172) har alle en passasje ned til sjøen og 
dette område av boligtomtene kommer inn under område som er illustrert i «Illustrasjon 1 Planområde» i 
oppstarts varsel fra 17.02. Intensjonen med en slik grense utforming er, etter vår mening, å sikre adkomst 
til eget båthus/båtplass uten å krysse annen manns grunn. Det burde derfor fremkomme av ny 
detaljregulering at oppføring av trapp/sti/gangvei kan utføres.  
  
Det er i dag oppført flere båthus og rekker med sjøboder i det omsøkte område. Sjøbodene tilhører 
båtplassene på bryggeanlegget. Det er fortsatt båtplasser i det omsøkte område som ikke har oppført 
slike sjøboder. Dette må komme inn i en ny detaljregulering slik at eiere av båtplass kan sette opp slike 
boder som det allerede er presedens på i område.  
 
Båthusene er bygget med ca. 50m2 i grunnflate og med loft. Det må være en mulighet å bruke dette 
loftet til overnatting og innrede med fasiliteter som toalett og bad. For å forbedre det innvendige arealet 
av båthusene må det også bli anledning til å legge trapp til loftet i ett utvendig trappeløp på båthusenes 
gavelvegg.  
 
Eksisterende badebrygge og rekreasjonsområde må være tilgjengelig for alle og vi er enig i at det i større 
grad legges til rette for dette slik det fremkommer i bakgrunn for varsling. Vi ønsker i den forbindelse å 
understreke behovet for biloppstillingsplasser i umiddelbar nærhet og at de to små tomtene langs veien 
ned til badeplassen blir omregulert til dette. 
 
Forslagsstillers kommentar: Planavgrensning er gjort i samsvar med planavdelingen v/Lyngdal 
kommune etter søknad om endring av denne. Øvrige tomter på Neset kunne med fordel også ha vært 
regulert i samsvar med gjeldende kommuneplans bestemmelser, men da bakgrunnen for påstartet 
planforslag var en ulovlighetsoppfølging med varsel om tvangsmulkt, ble valgt planavgrensning vurdert 
hensiktsmessig og gjennomførbar innenfor vedtatte frister.  
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Tomter på gnr/bnr 62/166 og 62/167 videreføres med byggegrenser tilsvarende som i gjeldende plan, 
samt gjeldende plans begrensninger på høyder. Vedrørende utnyttelsesgrad foreslås dette justert til å 
samsvare med gjeldende kommuneplans bestemmelser, og det vises til begrunnelse for dette i avsnitt 
5.3.1.  
Parkering til badeplass foreslås løst innenfor område o_SPP i plankart.  
Passasje til sjø er sikret etablert gjennom grøntområder i bestemmelsene. Se for øvrig tilsvar på dette 
temaet i tidligere innspill.  
 
Vedrørende bod innenfor BBS5 foreslår vi at kommunen vurderer å tilføre en bestemmelse 5.2 b):  
 
«Det tillates etablert 1 bod for oppbevaring av utstyr per bruksnummer innenfor BBS5. Boder kan oppføres 
i 1 etasje med saltak og inntil 6 m2 BYA per enhet. Høyeste tillatt gesims- og mønehøyde henholdsvis 2,5 
og 3,5 m målt fra ferdig gulv. All bebyggelse skal ha samme farge og materialvalg som øvrig bebyggelse 
ved sjøen.»  
 
Hvorvidt eksisterende båthus tillates innredet og benyttet som boareal på loftsetasje ønsker ikke 
tiltakshaver og planforslaget å ta direkte stilling til, da dette vurderes å være opp til kommunens 
administrasjon å ta stilling til hvorvidt en slik løsning er ønskelig i området.  
 
Merknader vedrørende badebrygge/rekreasjonsområde vurderes ivaretatt i planforslaget. Se for øvrig 
tilsvar til tidligere merknader på samme tema.  
 
Kommunedirektørens kommentar: Det er ikke ønskelig å endre bestemmelsene slik at det kan 
tilrettelegges for overnatting i båthusene. Når det gjelder punkt om flere boder vises det til eget punkt i 
vurderinga. Det er settes av 4 p-plasser, som anses tilstrekkelig ift mange bor i gåavstand fra dette 
området og det er ønskelig å beholde mest mulig av friområdet. Parkeringsområde foreslås endret/flyttet 
ift det planforslaget legger opp til. Tomt 2 og 3 se eget punkt. Det vises ellers til forslagsstillers 
kommentar. 
 
Andre aktuelle saker i området: 
Område i vest er regulert, men det pågår en endring av planen - Detaljreguleringsplan for 
Svennevikbukta, plan ID 200702. Planarbeidet startet i 2007 og det har vært en lang planprosess. 
Planforslaget har vært på 3. gangs offentlig ettersyn med høringsfrist 24.04.20. Innspillene gjennomgås 
og det vurderes om det er behov for mer dialog grunneiere og berørte parter i området. Det satses på å 
ta opp planforslaget til behandling igjen høst.  
 
 
Vurdering: 
Innkomne merknader 
Vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene fremgår av kommentarer over. Punkter som kan trekkes 
fram er: 
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Boder 
Det er kommet innspill på at det ønskes flere sjøboder. Eksisterende sjøbodene tilhører båtplassene på 
bryggeanlegget, men det er ikke alle båtplassene skal ha sjøbod. Forslagsstiller foreslår at det åpnes for 
flere sjøboder innenfor området BBS5 og foreslår følgende ny bestemmelse: «Det tillates etablert 1 bod 
for oppbevaring av utstyr per bruksnummer innenfor BBS5. Boder kan oppføres i 1 etasje med saltak og 
inntil 6 m2 BYA per enhet. Høyeste tillatt gesims- og mønehøyde henholdsvis 2,5 og 3,5 m målt fra ferdig 
gulv. All bebyggelse skal ha samme farge og materialvalg som øvrig bebyggelse ved sjøen.» 
Kommunedirektøren ser det kan være praktisk med bod til oppbevaring av utstyr etc. Dette vil også være 
positivt ift trafikk/kjøring, da behovet for å kjøre til båtplassene vurderes å bli mindre når alle båtplassene 
har bod for oppbevaring av utstyr. Foreslåtte maks størrelse på 6 m2 er iht. kommuneplanens 
bestemmelser. 
 
Solgt/fradelt båthus til personer som ikke bor i Neset boligfelt uten parkering 
I følge matrikkelen bor/har hjemmelshaverne til de fleste båthusene bolig på Neset eller Svennevik. Det 
ble høsten 2018 gitt tillatelse til fradeling av et båthus. Her ble det stilt krav om at det måtte 
dokumenteres parkering, før det ble gitt tillatelse, noe som ble gjort. 
 
Gangforbindelse mellom tilgrensede boliger og sjøområde. 
Det er i bestemmelse § 12 åpnet for at det kan etableres gangforbindelse som trapper og/eller stier i 
friområdet slik at det blir fri adkomst mellom tilliggende brygge og boligområder. Det forutsettes god 
terrengtilpasning og tillates kun hvis tiltaket ikke krever vesentlig terrengbearbeidelse for å kunne 
etableres. 
 
Byggeplanene 
Planområdet er en del av et større boligfelt, hvor planforslaget omfatter 3 boligtomter hvorav 1 er 
bebygd og 2 er ubebygde. Planforslaget legger ikke opp til nye enheter. Utnyttelsesgraden er i gjeldende 
plan BYA=20 %, og søkes endret til BYA=40 %. Det begrunnes med at tomt 1 bnr 188 er bebygd med en 
utnyttelsesgrad på BYA= 30-35 % og at kommuneplanen angir en utnyttelsesgrad for boliger på BYA=40 
%. Det kan tilføyes at det i november var en endring for et annet område på Neset hvor utnyttelsesgraden 
ble endret til BYA=40 %. For tomter under 605 m2 ble utnyttelsesgraden satt til maks 250 m2.  
Byggegrense for tomt 1 justeres ift hva som faktisk er bygd. Også byggegrense for tomt 2 og 3 søkes 
justert noe og intern byggegrense mellom tomtene fjernes. Selve byggeområdet utvides med ca. 50 m2 
pga. interne byggegrense mellom disse tomtene fjernes. 
 
Planforslaget legger til rette for et nærmiljøanlegg o_BNA, hvor det kan tilrettelegges med gapahuk, 
sitteplasser og grillområde. Område er i gjeldende plan regulert til friområde, men det er i senere år 
anlagt parkeringsplass her. Det legges til rette for en parkeringsplass i område nær tomt 2 og 3 hvor det 
er plass til 4.  
 
Innenfor området BBS1-4 er det oppført 5 båthus, med et foravtrykk på 11 m x 5,5 m per enhet og høyde 
mellom kote +5 og +7. Plasseringen er ikke iht. gjeldende plan og planforslaget hjemler bebyggelsen som 
allerede er oppført. 

15



13

Videre legger planforslaget opp til å hjemle oppførte murer iht. faktisk omfang og utførsel. 
Forstøtningsmurer som oppført utenfor byggegrense er i plankartet angitt med juridiske linjer. Linja angir 
topp mur, mens deler av murens fot inngår i tilstøtende arealer.  I bestemmelse § 3.1 er det angitt at 
«etablerte murer på tomt 1 skal ikke overstige 5,5 meter målt fra etablert sti til sjøen».  
   
Det er opparbeidet en platting på kommunens eiendom, sør for bnr 188. Område er regulert til 
friområdet og søkes omregulert til boligformål og tillagt bnr 188.  
 
Kommunedirektøren anbefaler noen endringer for nærmiljøanlegget o_BNA, parkeringsarealet o_SPP og 
de ubebygde tomtene 2 og 3. 
 
Grønnstruktur og rekreasjonsområde 
Det legges til rette for opphold og rekreasjon innenfor planområdet. Innenfor badeplassområde GB kan 
det legges til rette for sitteplasser ved sjøen. Det er videre bygd en flytebrygge/badebrygge i område, 
som planen hjemler.  Det er regulert inn et område for offentlig nærmiljøanlegg BNA hvor det tillates 
bålplass, gapahuk og lignende.  Det er angitt utnyttelsesgrad (BYA=15 m2) og maks høyde.  
Deler av område regulert til friområde er bratt og ikke så godt egnet til friluftsformål. Dette gjelder 
spesielt område som ligger mellom båthusene og tilgrensede boliger. Område benevnt o_GF1, beliggende 
mellom areal avsatt til nærmiljøanlegg og tomt 2 har liten høydeforskjell og det vurderes at område kan 
være godt egnet til rekreasjon og friluftsformål. Det foreslås at nærmiljøanlegget o_BNA utvides til også å 
omfatte dette området. Nærmiljøområdet vil etter foreslåtte endring ha en størrelse på ca. 500 m2.  
 
Mur og tiltak i grøntområde 
Det er oppført murer på bnr 188 og bnr 43. Disse er en av grunnene til pågående planprosess. Bilde under 
angir terreng- og snittmålinger av utførte tiltak. Lindland Maskin har utført målingene.  Planforslaget 
legger opp til å hjemle disse tiltakene i plankart og bestemmelser, med det omfang og utførelse som 
faktisk etablert. Forstøtningsmurer utenfor byggegrense er i plankart angitt med juridiske linjer, hvor 
linjer angir topp mur, mens deler av murens fot inngår i tilstøtende arealer.  
 
 

16



14

 
 
 
 

 
Målinger utført av Lindland Maskin. Kilde planbeskrivelsen 
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Videre er det utført tiltak innenfor område regulert til friområde. Det er opparbeidet platting med støpt 
betongdekke og med glassrekkverk som avgrensning. Området er etablert som en avsats ca. 8,0 meter 
høyere enn nedenforliggende bryggeområdet. Adkomst til dette området er trapp fra bolig på bnr 188 
eller fra båthuset. Området har en størrelse på ca. 54 m2 og planforslaget legger opp til at arealformål 
endres til boligformål og tillegges bnr 188.  
 

 
Utklipp planforslaget 
 
Kommunen har tidligere fått forespørsel om fradeling av tomt til Pettersen sitt båthus. Det ble i samme 
henvendelse opplyst om at Pettersen var interessert i å kjøpe det areal som blir mellom båthusparsellen 
og egen eiendom (område benevnt BFS1 og f_BBS1 på plankartet).  
 
Formannskapet behandlet henvendelsen i møte 26.09.19 hvor de fattet følgende vedtak: 
 
Lyngdal formannskaps vedtak 26.09.2019:  
Formannskapet viser til rådmannens vurdering og vedtar at areal regulert til båthus på gnr 62 bnr 43, 
fradeles til Arne Pettersen som omsøkt, og forøvrig i henhold til inngått utbyggingsavtale mellom Lyngdal 
kommune og Arne Pettersen.  
Rådmannen får fullmakt til å iverksette fradelingen.  
Arealet, mellom Arne Pettersens bolig og tomt regulert til båthus, regulert til friområde, bør forbli 
kommunal eiendom, forøvrig i tråd med inngått utbyggingsavtale. 
 
I utbyggingsavtalen pkt. 7 heter det: 
"LK beholder hjemmel til de fellesarealer som ikke inngår i tomtene etter utbygging 
av området (veier, lekeplasser, friområde m.v.)» 
 
Når det gjelder arealet mellom bolig på bnr 188 og sjøområdet, er kommunedirektøren klar over tidligere 
avgjørelse av formannskapet, men ser også at det er argumenter som taler for å omregulere arealet slik 
planforslaget legger opp til. Det er gitt tillatelse til fradeling av båthus med tilgrensede areal. Det er kun 
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areal regulert til friområde og arealet som ønskes omregulert til boligformål igjen. Tilgrensede 
nabotomter eier helt ned til sjøen. Det hadde vært ønskelig å få til en sti langs/nær sjøen, men dette lar 
seg ikke gjøre pga. privatrettslige forhold. Kommunens område blir dermed i virkeligheten lite tilgjengelig 
for allmenheten. Dessuten er området forholdsvis bratt og ikke godt egnet til bruk som friområde. Videre 
er det i dag opparbeidet platting med glassgjerde (se bilde ovenfor), slik at område allerede er privatisert. 
Utførte tiltak anses ikke å være i tråd med arealformål friområde. Planforslaget skal rette opp avvikene 
som er mellom utførte tiltak og plan, og det vil da være naturlig at område enten omreguleres til 
boligformål, i tråd med dagens bruk eller at område forblir friområdet, men at utførte tiltak fjernes og 
område endres tilbake til friområde. Det kan gjøres oppmerksom på at planforslaget ikke tar stilling til det 
privatrettslige mellom kommune og tiltakshaver. Det kreves at det inngår egen privatrettslig avtale 
mellom partene, men slik planforslaget nå foreligger legger det til rette for at utførte tiltak blir i tråd med 
gjeldende planverk.  
 
 
Parkeringsarealet o_SPP og Tomt 2 og 3 
Planområde ligger innenfor 100 metersbelte og det er viktig å sikre allmenheten adkomst til sjøområdene 
og beholde mest mulig av friområdene. Deler av friområdet er allerede privatisert med tiltak som er 
utført ulovlig på kommunens eiendom nord for tomt 1. I tillegg legges det opp til å omregulere friområde 
til parkeringsplasser. Parkeringsplassene skal betjene rekreasjonsområdet ved sjøen, noe det er behov 
for, men det er uheldig å ta brukbart friområde nær sjøen. I tillegg vil foreslåtte plassering av 
parkeringsplasser føre til trafikk tett på eiendom 62/24 og de ubebygde tomtene 2 og 3, noe som vil være 
til stor sjenanse og ulempe for disse.  Parkeringsplasser nærme krysset, men ikke for nær slik at det blir 
utfordrende mhp trafikksikkerhet er hensiktsmessig. Endringen krever sannsynligvis at lyktestolpe og skap 
her må flyttes. 
 
Tomt 3 ligger nærme krysset. Tomt 2 og 3 er små tomter på 260-280 m2. Dette er ikke nye tomter, men 
eksisterende ubebygde tomter. Det kan være utfordrende å få plass til bolig og gode uteoppholdsareal på 
så små tomter som tomt 2 og 3. Andre tomter i dette området har en størrelse på i underkant av 600 m2 
og oppover. Ser man på hele boligfeltet på Neset er det kun noen få tomter under 550 m2. Utfra 
tomtestørrelse og beliggenhet burde tomt 2 og 3 vært en tomt.  
 
Tomt 3 har en gunstig plassering med tanke på parkering for området. Parkeringsplassene skal være 
offentlige, og kunne brukes ved opphold ved sjøområdet. Hjemmelshaver til tomt 2 og 3 er utbygger av 
feltet og eier av bnr 188. Bnr 188 har som nevnt tatt seg til rette i friområde som kommunen eier uten 
tillatelse/avtale.   
 
På bakgrunn av dette anbefales det noen endringer for tomt 2, 3, parkeringsarealet o_SPP og o_SV. 

 Parkeringsplassen o_SPP fjernes/flyttes og det reguleres inn parkeringsareal til 4 biler i sørlige del 
av på tomt 3.se skisse. Parkeringsplassene må ikke være nærmere krysset enn 1,5 meter av 
hensyn til trafikksikkerhet/trafikkavvikling.  
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 Resterende areal av tomt 3 tillegges tomt 2. Tomt 2 vil da ha en størrelse på 410-450 m2, som 
med en utnyttelsesgrad på BYA=40 % betyr at den kan bebygges med ca. 170 m2 (nøyaktige tall 
avhenger av tomtestørrelse). 

 Når parkeringsplassen flyttes er det ikke lenger behov for o-SV og det anbefales at gangvei 
o_SGG1 forlenges. Dette vil være i tråd med gjeldende plan. 

 
 

 
 

 
Gult område angir ca. plassering av ny parkeringsplass. Rød skravur angir utvidelse av nærmiljøanlegget. Blå skravur er regulert til 
kjørevei, men anbefales endret til gangvei. Areal regulert parkeringsplass i skissa endres til friområde. 
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Foreslåtte endringer vil medføre at 1 tomt fjernes, men at gjenværende tomt blir større og det vurderes 
at det blir lettere å få til en god utnyttelse av tomta. Det kan vurderes om det er mulig med to boenheter 
og parkeringskjeller, men det forutsetter at bakenforliggende nabo ikke mister utsikt og at det blir 
tilstrekkelig uteoppholdsareal. Ny plassering av parkering rett ved avkjørsel til sjøområdet, vil være en god 
løsning og også skape minst mulig trafikkbelastninger for nærmeste tomtene.  
 
Infrastruktur og trafikksikkerhet 
Infrastruktur er opparbeidet. Vei ned til båthusene og småbåtanlegget videreføres som gangvei, selv om 
det i dag kjøres ned. Det legges til rette for korttidsparkering som allmenheten kan bruke når de skal 
benytte områdene ved sjøen. Eierne av båthusene bor på Svennevik eller har parkeringsplass i gåavstand. 
Det er ikke ønskelig med mye trafikk ned til området ved sjøen, og spesielt ikke når det tilrettelegges for 
enda mer bruk enn i dag.  
Parkeringsplassene som er foreslått vil medføre ulemper/sjenanse for hytte på 62/24, og også de 
ubebygde tomtene 2 og 3. Videre er det ønskelig å beholde mest mulig av friområde. Det foreslås å flytte 
plassering av parkeringsplassene se annet punkt i vurderingen. 
 
Barn og unges interesse 
Forholdet til barn og unge vurderes ivaretatt i planforslaget. Det er gode muligheter for bading, fisking og 
frilek på deler av friområdet. Det reguleres inn gangvei, og ikke kjørevei ned til sjøområde. Dette bla for å 
hindre ulempene med biler/trafikk når området brukes til rekreasjonsområde. 
 
Naturmangfoldsloven 
Utfra søk i Naturbase og artsdatabanken er det ikke registrert arter av interesse innenfor planområdet. 
Det vises til vurdering i planbeskrivelsen. Forholdet til naturmangfoldloven anses som avklart.  
 
Konsekvensutredning 
Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII «Konsekvensutredninger», med 
tilhørende forskrift. Det vurderes at planlagte tiltak ikke er konsekvensutrednings-pliktige. 
 
Samlet vurdering/ Konklusjon: 
Det er innenfor planområdet utført mange tiltak som ikke er iht. gjeldende plan.  
Planarbeidet hjemler utførte tiltak i området og det er viktig å være klar over forholdene hvor friareal 
omreguleres til boligformål og at plandokumenter hjemler oppførte murer. 
Det er positivt med bademulighet her på Svennevik og mulighet for å legge ytterligere til rette for 
allmenheten. Det er mange boliger på Svennevik, men de fleste steder ved sjøen er privatisert. At 
allmenheten får tilgang til bading, fisking og opphold nær sjøen vurderes som viktig. Også i naboplan for 
Svenneviksbukta som pågår, legges det opp til et område ved sjøen som allmenheten kan benytte. Det er 
lite parkeringsmulighet for tilreisende i område, så skal flere enn de nærmeste boligene benytte område 
ved sjøen i denne planen, vil det være behov for parkering. Planforslaget legger til rette for 4 
parkeringsplasser, som kan være lite, men det bor mange i gåavstand og det er heller ikke ønskelig å ta 
for mye areal til parkering. Parkeringsarealet foreslås flyttet, til en mer hensiktsmessig plassering ift 
trafikkavvikling. Det medfører at det anbefales endringer for de ubebygde tomtene – tomt 2 og 3. 

21



19

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler kommunedirektøren at det gjøres noen endringer i 
planforslaget og at forslag til Detaljreguleringsplan for boliger planID 201807 sendes på høring og legges 
ut til offentlig ettersyn 
 
 
Vedlegg: 

1 0001 Planbeskrivelse Neset Svenevik.pdf 
2 Vedlegg 1 - Plankart.pdf 
3 Vedlegg 2 - Bestemmelser.pdf 
4 Vedlegg 4 - Merknader til oppstartsvarsel.pdf 
5 Vedlegg 5 - Oppstartsmøtereferat.pdf 
6 Vedlegg 6 - Planinitiativ.pdf 
7 Vedlegg 8 - ROS-analyse.pdf 
8 Vedlegg 9 - Situasjonsplan terrengsnitt.pdf 
9 Vedlegg 10 - Terrengsnitt.pdf 
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1  Bakgrunn 

1.1 Intensjon 

Bakgrunn for planarbeidet er politisk vedtak om tvangsmulkt og dagbøter, som følge av at 

kommuneadministrasjonen i Lyngdal har vurdert at enkelte gjennomførte tiltak i området er ulovlige. 

Som følge av disse forhold søker planarbeidet å rette opp de planfaglige avvik som eksisterer mellom 

gjeldende plan og faktiske etablerte tiltak.  

Planens utgjør et areal på ca. 6,3 daa.   

1.2 Forslagsstiller, plankonsulent og eierforhold 

Tiltakshaver for planarbeidet er Arne Pettersen /AP Bygg AS. Planarbeidet utføres av KIKonsult AS. 

 

Planområdet omfatter følgende eiendommer og rettighetshavere per 17.02.20:   

 

Gnr/bnr Rettighetshaver 

62/188 Arne Pettersen 

62/43 Lyngdal kommune 

62/157/0/1 Jens Arild Westmoen 

Stine Westmoen 

62/157/0/2 Arvid Ubostad 

62/157/0/3 Jonny Andre Olsen 

Marthe Aspvik 

62/157/0/4 Hilde Vik Nordhassel 

Olav Nordhassel 

62/157/0/5 Rikard Mattias Stål 

Anita Helen Stål Skoland 

62/157/0/6 Tommy Kristian Johannessen 

Grethe Elizabeth Johannessen 

62/157/0/7 Jan Terje Aas 

Anne Lill Aas 

62/157/0/8, 9, 11, 17, 18, 19 AP Bygg AS 

62/157/0/10 Inge Bersagel 

Hege Bersagel 

62/157/0/12 Trond Viggo Suvatne 

Elise Camilla Suvatne 

62/157/0/13 Kjell Arne Sandal 

Ingunn Stubberud Sandal 

62/157/0/14 Tove Irene Ydestad 

Jan Egil Telhaug 

62/157/0/15 Magne Fosse 

62/157/0/16 Åse Marie Harsten Galteland 

Ole Georg Galteland 

62/157/0/20 Espen Hægeland 

Gunn Helen Rannestad Hægeland 

62/157/0/21 Randi Frostestad Støle 

Sven Erik Støle 

62/166, 167 AP Bygg AS 

62/169 Fred Arne Nenningsland 

Laila Margrethe Nenningsland 

62/171 Morgan Håland 
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62/172, 173 Knut-Arne Flottorp 

Merete Vorland Flottorp 

62/174 Arnt Helge Svindland 

Eli G. Winnem Svindland 

 

Som kommunen er kjent med er det uenighet mellom Arne Pettersen og nabo Kjetil Pettersson (gnr/bnr 

62/13) ift. Grenselinjen. Arne Pettersen er som eier av grunnen og båthuset ikke bundet av Lista 

jordskifterett dom av 16.06.2017 i sak 15-198608RFA-JFLE Svenevik ytre gnr. 62, eller det forlik som ble 

inngått mellom Kjetil Pettersson og Lyngdal kommune.  

Dette forhold må løses privatrettslig.  

 

1.3 Utbyggingsavtale 

Det er ikke utløst krav til utbyggingsavtale vedrørende de tiltak detaljplanen åpner for. Det er i dialog 

med kommunen opplyst om mulig revisjon/endring av eksisterende utbyggingsavtale.  

 

1.4 Krav om konsekvensutrending 

Planlagte tiltak er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger med vedlegg (2017). 

Planområdet består av tidligere regulerte arealer, og nytt reguleringsforslag søker å bekrefte gjeldende 

plans formål. Planlagte tiltak er i tråd med overordnede plan og faller dermed ikke inn under forskriftens 

§§ 2, 3 eller 4. Planlagte tiltak vurderes som ikke konsekvensutrednings-pliktige.  
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2 Planprosess og medvirkning 

2.1 Varsel om planoppstart 

Oppstartsmøte for planarbeidet ble avholdt i Lyngdal kommune den 19.11.18 med representanter fra 

tiltakshaver, tidligere plankonsulent og Lyngdal kommune.  

 

Som følge av endret plankonsulent ble det avholdt avklaringsmøte med Lyngdal kommune, tiltakshaver 

og KIKonsult AS den 14.02,2020.  

 

Oppstart av planarbeid ble varslet offentlige instanser, samt berørte og tilstøtende eiendommer i brev av 

17.02.2020, samt annonsert i papiravisen Lister. Høringsfristen ble satt til den 03.04.2020. Naboer, 

grunneiere og offentlige instanser ble varslet i henhold til lister tilsendt Lyngdal kommune.  

 

  
 
 

2.2 Avklaring med offentlige myndigheter 

Aktuelle offentlige høringsmyndigheter har fått anledning til uttalelse og dialog gjennom ordinær prosess 

for varsel om oppstart til planarbeidet.  

 

2.3 Medvirkning 

Dagens brukere av området er orientert om planene for området gjennom standard varslingsprosedyre.  
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3 Planstatus og rammebetingelser 

3.1 Gjeldende planstatus 

Kommuneplanen  

Omsøkte planområde er i gjeldende kommuneplan gitt detaljeringssone H910, hvor det videre er angitt 

at «reguleringsplan skal fortsatt gjelde». Kommuneplanen bekrefter med dette gjeldende plans 

overordnede arealbruk.   

 

Gjeldende reguleringsplan 

Arealstatus i gjeldende plan, for områder omfattet av varslet plangrense, er boligbebyggelse (F1a), 

småbåtanlegg i sjø og vassdrag (F6a), Friområde (F4a) og Naturområde i sjø og vassdrag (ikke angitt). 

Nytt planforslag vurderes å være i tråd med gjeldende planverks intensjoner for planområdet.   

 
 

4 Dagens forhold 

4.1 Beliggenhet 

Planområdet er lokalisert på Neset, del av Svenevik, i Lyngdal kommune. Samlet planareal er på ca. 6,3 

daa og består utelukkende av tidligere regulert område.  

 

4.2 Arealbruk 

Planområdet er en del av et større boligområde, som i all hovedsak er bebygd, med flere boliger og 

tilhørende naust og småbåthavn i nærheten, samt noen grønne arealer langs sjøen mellom boliger og 

båtplasser. Adkomst til planområdet er over ca. 300 m kommunal og privat veg, etter avkjørsel fra 

FV480.  

 

4.3 Landskap 

Analyseområdet inngår i landskapsregionen Skagerrakkysten. Regionen består av fem underregioner, 

hvorav planområdet inngår i Lyngdalsfjordane som benevnes ytre skjærgård og kjennetegnes av lave 

øyer, holmer og skjær hvor landarealene oppstykkes av utallige kiler og sund.  

 

Figur 4: Utsnitt av kommuneplanen. Kilde: Lyngdal Kommune 
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4.4 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er innenfor planområdet ingen registreringer av lokaliteter jf. Askeladden.  

 

4.5 Naturverdi og biologisk mangfold 

Det er ikke registrert noen innslag av interesse innenfor planområdet jf. Naturbasen.  

 

4.6 Rekreasjonsverdi og friluftsliv 

Med rikt naturliv og sjøen som nærmeste nabo er det unike muligheter for rekreasjon og friluftsliv både 

innenfor planområdet og i umiddelbar nærhet. Det er ikke registrert barnetråkk i planområdet, men det 

er i gjeldende planer lagt opp til å etablere gangmuligheter langs sjø forbi planområdet. Dette er videre 

bekreftet i tilstøtende arealer nord og sør for planområdet.   

 

4.7 Trafikkforhold 

Adkomst til planområdet skjer over ca. 300 meter på kommunal og privat veg etter avkjørsel fra FV480. 

Kommunal og privat veg har median kjørebredde ca. 5 m, hvorav hele strekningen er asfaltert. Generell 

vegstandard er av tilsynelatende normal standard for kommunale tilførselsveier, og det er ikke registrert 

alvorlige trafikkulykker innenfor eller i nærheten av planområdet siste 10 år jfr. Vegdatabanken.   

 

4.8 Vann og avløp 

Eksisterende boenheter er tilkoblet kommunalt vann- og avløpssystem.  

 

4.9 Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Det er ikke fremkommet særskilte momenter i ROS-analyse (vedlegg 6).  

 

5 Beskrivelse av planforslaget 

Formålet med planarbeidet er å justere avvik mellom gjeldende plankart og faktisk etablerte tiltak i 

området. Det blir videre foretatt justeringer mellom formålsgrenser og byggegrenser for å imøtekomme 

dette. Eksisterende badebrygge hjemles i plan, og nytt område for nærmiljøanlegg foreslås regulert på 

land i tilknytning til badebrygge. Videre foreslås en justering av bestemmelser og byggegrense for tomt 2 

og 3, for en mer hensiktsmessig utnyttelse som i større grad ivaretar bakenforliggende naboer.  

 

5.1 Planfaglige hovedgrep 

• Hensyn til landskap 

 

5.2 Planlagt arealbruk 

Området reguleres til: 

 

Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål: 

 

• Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, pkt. 1) 

- Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse 

- Nærmiljøanleg 

- Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

- Uthus/naust/badehus 

 

• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, pkt. 2) 

- Veg 
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- Gangveg/gangareal/gågate 

- Annen veggrunn – tekniske anlegg 

- Parkeringsplasser  

 

• Grønnstruktur (PBL § 12-5, pkt. 3) 

- Friområde 

- Badeplass/-område 

 

• Bruk og vern av sjø og vassdrag (§ 12-5, pkt. 6) 

- Småbåthavn 

- Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

- Badeområde 

 

 

5.3 Generelle problemstillinger/plantema 

5.3.1 Mur 

 

En bakenforliggende årsak til 

pågående planprosess er oppførte 

murer på eiendommen. På oppdrag 

av tiltakshaver Arne Pettersen har 

Lindland Maskin AS utført terreng- 

og snittmålinger av gjennomførte 

tiltak som illustreres på bilde. 

Planforslaget legger opp til å hjemle 

disse tiltakene i plankart og 

bestemmelser, med det omfang og 

utførelse som faktisk etablert. Dette 

er vist i plankart med juridiske linjer 

for forstøtningsmur, hvor juridiske 

linjer angir topp mur, mens deler av 

murens fot inngår i tilstøtende 

arealer.   
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5.3.2 Tiltak i grøntområde 

 

En tidligere omtalt konflikt mellom tiltakshaver og kommunen, vedrørende hvilke arealer som tillates 

benyttet til boligformål i henhold til utbyggingsavtale, er tydeliggjort i plankart ved utvidelse av regulert 

boligformål med ca. 54 m2. Det aktuelle området er opparbeidet som platting med støpt betongdekke, 

og glassrekkverk som avgrensning. Området er etablert som en avsats ca. 8,0 m høyere enn 

nedenforliggende bryggeområder. Adkomst til dette er etablert med steintrapper fra bolig og båthus. Slik 

planforslaget foreligger legger dette til rette for at tiltakene er i tråd med gjeldende planverk, men at det 

privatrettslige på et senere må tas stilling til mellom tiltakshaver og kommune.   

 

5.4 Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, pkt. 1) 

5.4.1 Frittliggende boligbebyggelse 

Planforslaget omfatter 3 boligtomter, hvorav 1 er bebygd og 2 ubebygd. De aktuelle tomtene er i 

gjeldende plan en del av område F1a, hvor utnyttelsesgrad er angitt til bolig i 3 etasjer og BYA = 20%. 

Det er videre gitt begrensning på takvinkel til å ikke overstige 43 grader, mens gesims- og mønehøyde 

ikke skal overstige 5,5 og 9,0 meter.  

 

Ved gjennomgang av godkjente tiltak på tomt BFS1, og vurdering av disse etter dagens regneregler for 

BYA, ser utnyttelsesgraden ut til å være mellom 30% og 35% BYA. Boligdelen av bygningsmassen ser 

derimot ut til å tilsvare omtrent 20% av tomtestørrelse. Videre er det heller ikke tatt høyde for 

gjesteparkering i tillatt utnyttelsesgrad, eller spesifisert hvor mange parkeringsplasser som tillates løst 

innendørs/under tak.  

 

Byggehøyder  

Planforslaget legger opp til å opprettholde gjeldende plans gesims- og mønehøyde, henholdsvis 5,5 m og 

9,0 m.  

 

Utnyttelsesgrad 

Vår vurdering, på bakgrunn av vurderinger/momenter i tidligere avsnitt, er at kommuneplanens 

bestemmelser for utnyttelsesgrad BYA = 40% vil være en hensiktsmessig utnyttelsesgrad for boligtomter 

1-3 i ny plan. For tomt 2 og 3 foreslås det åpnet for at bebyggelse kan oppføres som 2-mannsbolig med 

felles utnyttelsesgrad for hele BFS2.  
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Byggegrenser 

Byggegrenser for tomt 1 er regulert til å omfatte faktisk etablerte tiltak på eiendommen, Der hvor 

byggegrense ikke er synlig i plankart er byggegrense sammenfallende med formålsgrense. Byggegrenser 

for tomt 2 og 3 er forsøkt påført plankart med tilnærmet samme avstand fra nabogrenser som i 

gjeldende plan.  

 

Juridiske linjer 

Juridiske linjer for forstøtningsmur er påtegnet plankart utenfor byggegrenser, og hjemler eksisterende 

oppført mur, i gjeldende utførelse og omfang. 

 

5.4.2 Nærmiljøanlegg 

Det foreslås avsatt et område på kommunens eiendom på land, hvor det kan tilrettelegges for allmenn 

rekreasjon og friluftsliv. Dette er foreslått på bakgrunn av dialog med Innenfor området er det i 

bestemmelsene gitt anledning til gapahuk, sitteplasser, grillområde og lignende anlegg. 

 

Område for nærmiljøanlegg. Kilde: Kommunekart.com/KIKonsult AS 
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5.4.3 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

Områder i plankart avsatt til BBS1-4 omfatter 5 allerede oppførte båthus i strandsonen innenfor 

planområdet. Innenfor BBS1, BBS3 og BBS4 består av 2 båthus, mens BBS2 består av 1 båthus. 

Planforslaget hjemler bebyggelse tilsvarende faktisk oppført bebyggelse etter dagens situasjon, med et 

fotavtrykk på 11 m x 5,5 m per enhet. Dette medfører at tillatt utnyttelse i BYA for hver enkelt enhet er 

60 m2. Tillatt gesims- og mønehøyde er henholdsvis kote +5,0 og kote +7,0, og er også en bekreftelse 

av faktisk oppført bebyggelse. 

 

Eksisterende båthus og bryggeanlegg. Kilde: KIKonsult AS/AP Bygg AS 

 

Innenfor område BBS6 er det lagt til rette for felles bruk av området som brygge med båtplasser 

vinkelrett langs bryggefront. Dagens bruk av 

området bekreftes i nytt planforslag med 

videreføring av etablerte tiltak.  
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5.4.4 Uthus/Naust/Badehus 

Område f_BUN omfatter eksisterende felles boder i tilknytning til dagens brygge- og sjøområder. Disse 

reguleres med eksisterende omfang og utførelse, og er dermed kun bekreftet i ny plan.  

 

Eksisterende boder. Kilde: KIKonsult AS 

 

5.5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, pkt. 2) 

5.5.1 Veg 

o_Veg er ca. 50 m felles adkomst til tomt 2 og 3, samt felles parkeringsplass o_SPP. Denne foreslås 

regulert med bom eller fysisk hindring i enden, slik at kjøring til strandsonen begrenses til kun helt 

nødvendige tilfeller. Det foreslås at vegareal fra avkjørsel i sør og inn til parkeringsplass kan opparbeides 

med asfaltdekke, og at vegbredde kan opparbeides med inntil 2,5 m bredde + 0,25 m grøft på begge 

sider.  

 

5.5.2 Gangveg/gangareal/gågate 

o_SGG1 er regulert som hovedadkomst til brygger og båthus, med opparbeidet bredde inntil 2,5 meter. 

Det er foreslått plassert fysisk hindring i overgangen mellom veg og gangveg, slik at o_SGG1 primært 

skal benyttes til gangferdsel.  

o_SGG2 reguleres som adkomst fra o_SGG1 til opparbeidet badeområde ved sjøen. Denne foreslås 

regulert som sti, med inntil 1,0 meters bredde.  

SGG3 er opparbeidet adkomst mellom bakenforliggende bolig på BFS1 og båthus/bryggeområder. Denne 

reguleres med plassering, bredde og opparbeidelse som faktisk etablert.  
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5.5.3 Annen veggrunn – tekniske anlegg 

Innenfor område avsatt til annen veggrunn – tekniske arealer (SVT) åpnes det for at nødvendige 

forstøtningsmurer og fyllinger tilknyttet tilliggende SGG3 kan inngå.   

 
5.5.4 Parkering 

Det foreslås innenfor o_SPP å anlegge felles parkeringsplass for bruk i tilknytning til allmenne arealer ved 

sjøen. Denne er lokalisert på kommunal eiendom gnr/bnr 62/43, og er foreslått med denne plasseringen 

i dialog med administrasjonen i Lyngdal kommune som grunneier. Det er i planforslaget lagt opp til inntil 

4 p-plasser à 2,5x5 meter, med tilhørende snuhammer.  

 

5.6 Grønnstruktur (PBL § 12-5, pkt. 3) 

5.6.1 Friområde 

Områder avsatt til friområde – grønnstruktur skal opprettholdes som en grønn buffer langs 

strandsonen, men det tillates tilrettelagt for adkomst mellom bryggeområde/båthus og bakenforliggende 

boliger. Bestemmelsene åpner for enkel tilrettelegging som stier og trapper, enten alene eller i 

kombinasjon, men på en måte som begrenser tiltakets inngripen i grøntområdet. Bakgrunnen for dette 

forslaget er at det allerede er etablert noen trapper/adkomster i området, samt at det fra flere naboer 

er ytret ønsker/behov for å opprette lignende gangforbindelse. En betydelig del av område f_GF4 er 

svært bratt, og består i hovedsak av fjell/steinfyllinger, og vurderes i all hovedsak som ubebyggelig. 

Videre vurderes området å heller ikke ha noen reell friluftsverdi, annet enn for adkomst til områder ved 

sjøen. Området vurderes å ha en mer betydelig verdi i en større landskapssammenheng, da den sikrer at 

boligbebyggelsen fremstår skjøvet lenger bort fra sjøen.   

 

5.6.2 Badeplass/-område 

Innenfor område avsatt til badeplass/-område er det i dag etablert en badebrygge som ikke er omsøkt. 

Hjemmelshaver for det aktuelle området Lyngdal kommune, men det aktuelle bryggeanlegget er etablert  

Eksisterende badebrygge/-område. Kilde: KIKonsult AS 

 

av private interesser i området uten en nåværende avtale om dette med kommunen. Foreslått regulering 

vil legge til rette for at de aktuelle tiltakene er hjemlet ette plan- og bygningsloven, og vil kunne 

tilrettelegge for avtaler mellom kommune og velforening(er) om videre bruk og vedlikehold av området. 

Bruken av området til badeplass vurderes å være en betydelig kvalitet for beboere i området, og en 

fremtidig fortsatt bruk til dette formålet vurderes å være en hensiktsmessig arealbruk i strandsonen også 

i fremtiden.  

 

 

35



  
 

Side 14 av 20 
 

5.7 Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL § 12-5, pkt. 6) 

5.7.1 Småbåthavn 

 

Områder i sjø, direkte tilknyttet eksisterende brygge innenfor f_BBS6 foreslås regulert til småbåthavn 

for inntil 8 båtplasser. Båtplassene er i en viss grad allerede etablert, og reguleringen fastsetter hvor 

mange båtplasser som maksimalt tillates etablert innenfor området.  

 

5.7.2 Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

 

Områder i sjø, direkte tilknyttet eksisterende brygger og båthus, foreslås regulert til friluftsområde i sjø 

og vassdrag med tilhørende strandsone. Planforslaget legger ikke opp til nye tiltak innenfor disse 

områdene, og foreslår kun å bekrefte arealene i tråd med faktisk etablert bruk. Dette vil i all hovedsak 

innebære ordinær ferdsel til og fra brygger/båthus.  

 

5.7.3 Badeområde 

 

Områder i plankartet avsatt til badeområde er sjøarealer direkte tilknyttet eksisterende badebrygge på 

land. Planforslaget åpner ikke for nye varige tiltak innenfor dette området, men åpner for at det kan 

legges flyte-/badebrygge i sjøen dersom de benyttes i tilknytning til øvrige aktiviteter innenfor området.  

 

 

6 Virkninger av planforslaget 

6.1 Overordnede planer 

Kommuneplanen 

 

Foreslått planforslag vurderes å bekrefte både gjeldende reguleringsplan, samt kommuneplanens 

arealdels intensjon for bruk av området. Planen foretar justeringer mellom formålsgrenser i opprinnelig 

plan og faktiske etablerte tiltak. Dette er spesielt merkbart i tilknytning til oppførte båthus, hvor det i 

gjeldende plan er en del avvik med varierende omfang. Da gjeldende plan er av eldre dato, med 

håndtegnede formålsgrenser/-områder og mekanisk kartgrunnlag, er problemstillingen ikke ukjent heller 

i andre planer i området. I lignende eldre planer med avvik mellom reguleringskart og faktiske forhold, 

mener vi det er hensiktsmessig å vektlegge hva som fremstår å ha vært den overordnede intensjonen 

med de avsatte formålene innenfor området. Fordi om det da er noen avvik mellom nytt plankart og 

eksisterende plankart, vurderes alikevel nytt planforslag å være i tråd med gjeldende planers intensjon.  

6.2 Landskapshensyn og allmenne interesser knyttet til strandsonen 

Da området allerede er bebygd, samt at planforslaget ikke omhandler nye enheter, vurderes 

landskapsvirkningene av planforslaget å være svært begrenset.  

Dagens situasjon er at strandlinjen gjennom planområdet i all hovedsak er bebygd med båthus, brygger 

og tilrettelegging for allmenn og privat rekreasjon. De deler av planområdet som vurderes å være av 

størst felles/allmenn verdi er dagens brygge på gnr/bnr 62/157 tilknyttet eksisterende boder på land, 

samt badebrygge og bakenforliggende arealer på gnr/bnr 62/43. Øvrige deler av strandsonen innenfor 

planområdet er oppstykket av flere private bruksnummer, i hovedsak tilknyttet bakenforliggende 

boligtomter. Planforslaget bekrefter dagens bruk av disse områdene med samme formål som i gjeldende 

plan, med unntak av dagens badebrygge som ikke er hjemlet i gjeldende plan. Videre åpnes det for 

etablering av nærmiljøanlegg samt parkering for ytterligere å styrke felleskapets interesser i området. Slik 

planforslaget presenteres vurderes dette å sikre dagens reelle bruk, samt styrke de samme interessene i 

området for fremtiden.  
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6.3 Farled og allmenne interesser i sjø 

Planområdet er lokalisert omtrent 150 m i luftlinje fra 

ytterkant av farled i Rosfjorden. De tiltak som planforslaget 

åpner for er allerede etablerte tiltak som i all hovedsak er 

hjemlet i gjeldende plan. Det er betydelig utbygging av 

båthus og båtplasser/småbåthavn både nord og sør for 

planområdet. Slik planforslaget foreligger vurderes dette å 

ikke skulle medføre en endret eller forverret situasjon med 

tanke på farled, da det ikke foreslås nye tiltak i sjø som 

potensielt kan komme i konflikt med denne. Videre er det 

aktuelle området sterkt benyttet av fritidsbåter og lignende 

aktiviteter, som i enda større grad vil bli aktuelt ved endelig 

behandling av naboplan med småbåthavn. Allmenne 

friluftsinteresser i sjø vurderes heller ikke å skulle bli vesentlig påvirket av planforslaget slik det 

foreligger.   

 

6.4 Kulturminner og kulturmiljø 

Det foreligger ingen registreringer av kulturminner og/eller kulturmiljø innenfor planområdet jf. 

Askeladden. Videre er det fra fylkeskonservator i forbindelse med innspill til oppstartsvarsel heller ikke 

varslet behov for ytterligere registrering. Vi vurderer kunnskapsgrunnlaget i området som svært godt, og 

temaet som tilstrekkelig belyst for at ytterligere kartlegging ikke er nødvendig. Temaet kulturminner og 

kulturmiljø vurderes tilstrekkelig hensyntatt i planforslaget.   

 

6.5 Forholdet til støy og forurensning 

Da planforslaget ikke åpner for nye boenheter eller båthus innenfor området, vurderes eventuelle støy- 

og forurensningskilder å primært være tilknyttet omkringliggende aktivitet, og dets eventuelle innvirkning 

på planområdet. Avstand til farled, og Lyngdal havn med opplagsvirksomhet, vurderes å være de mest 

aktuelle. Men, da dette er etablert drift/virksomhet som har eksistert i området over lengre tid, og de 

tiltak som planen omhandler allerede er etablert, vurderes det aktuelle temaet som lite relevant.   

 

6.6 Friluftsaktivitet og forholdet til barn og unge 

Utearealer for barn og unge ivaretas gjennom tilrettelegging av og sikret adkomst til friluftsområder 

innenfor planområdet. Planen ivaretar også tilgjengeligheten til omkringliggende friluftsområder på land 

og i sjø. Det er ikke i offentlige registre angitt områder med særskilt verdi eller bruk for barn og unge 

innenfor planavgrensningen, men planforslaget legger til rette for at faktisk bruk av badebrygge/-område 

hjemles i plan og sikres videre bruk til samme formål. Videre åpner planforslaget for at det kan etableres 

nærmiljøanlegg på land, hvor det tillates tilrettelagt for gapahuk, bålplass og lignende. Etablering av 

nærmiljøanlegg vurderes å være en verdifull tilførsel til området for både barn og voksne.  

 

Forholdet til barn og unge vurderes ivaretatt i planforslaget.  

 

6.6 Forholdet til naturmangfoldloven 

Planforslaget er vurdert i forhold til prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven.  

 

Kunnskapsgrunnlaget § 8 
 

Kunnskapsgrunnlaget som er benyttet i planarbeidet er blant annet kommuneplanen med vedlegg, 

Naturbasen, Temakart Vest-Agder og Artsdatabanken. Databasene har opplysninger om det finnes 

rødlistearter innenfor planområdet.  
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Nord for planområdet, i Ytre og Indre Svenevigbukta er det gjort registeringer av ålegresseng. Disse 

registreringene er kartlagt i nyere tid i forbindelse med regulering av disse områdene, og vurderes 

tilstrekkelig hensyntatt. Planforslaget legger ikke opp til nye tiltak som vurderes å kunne komme i 

konflikt med disse registreringene.  Det vurderes som ikke nødvendig med ytterligere undersøkelser av 

biologisk mangfold i området. Kunnskapsgrunnlaget vurderes å stå i rimelig forhold til sakens karakter og 

risiko for skade på naturmangfoldet vurderes som liten.  

 

Føre-var prinsippet § 9 

 

Gjennom føre-var prinsippet gjelder det at dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilken 

virkning tiltaket har på naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå vesentlig skade på naturmangfoldet. 

Det vurderes at det foreligger tilstrekkelig med kunnskap, jf. kommentar til § 8.  

 

Økosystemtilnærming og samlet belastning § 10 

 

Formålet med § 10 er å hindre gradvis forvitring eller nedbygging av natur. Planforslaget slik det 

foreligger søker å sikre og opprettholde grønne områder langs sjøen, og dette vurderes å bidra til å 

opprettholde det biologiske mangfoldet.  

 

Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 

 
Naturmangfoldloven slår fast at tiltakshaver er ansvarlig dersom forurensning skulle intreffe. Detaljert 

utforming av spillvannshåndtering gjøres til byggesaken, og det er da hensiktsmessig at løsningene 

diskuteres med sikte på hva som aksepteres i forhold til området for øvrig.  

 

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 

 
Det vises til § 11. eventuelle tiltak fremkommer i byggesaken. Samlet vurdering av planlagte tiltak i 

området vurderes ikke i vesentlig grad å være i konflikt med intensjonen i Naturmangfoldloven §§ 8-12. 

Med bakgrunn i dette vurderes det ikke som nødvendig med restriksjoner eller særskilte tiltak i forhold 

til naturlig mangfold i området utover planforslaget.  

 

 

7 Innspill til oppstartsvarsel 

Det er kommet 9 innspill til varsel om oppstart:  

 

Agder fylkeskommune, datert 11.03.2020 

Vi har ingen merknader til planarbeid som skissert i planmeldingen.  

Dette omfatter forholdet til kulturminneloven hva gjelder landdelen av planområdet.  

Saken er imidlertid oversendt Norsk Maritimt Museum for vurdering. Museets tilbakemelding vil bli 

ettersendt.  

 

Tiltakshavers kommentar:  

Innspillet tas til etterretning.  

 

Norsk Maritimt Museum, datert 12.03.2020 

NMM har på nåværende tidspunkt ingen innvendinger til reguleringsplanen.  

Museet anmoder likevel om å få planen oversendt til en vurdering ved offentlig ettersyn. Vi vil da ta en 

endelig avgjørelse når det gjelder behovet for en marinarkeologisk registrering i henhold til kml § 9.  

 

Tiltakshavers kommentar:  
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Innspillet tas til etterretning.  

 

Fylkesmannen i Agder, datert 19.03.2020 

Planinitiativet viser et mye større område enn det som det nå varsles oppstart på. Det har vært svært 

mange endringer i den gamle planen på Svenevik. Vi mener det hadde vært en fordel og sett heile eller 

iallfall store deler av området under ett, i stedet for å få stadig flere mindre endringer og dispensasjoner. 

Vi ber kommunen vurdere å prøve å få til planarbeid for større områder.  

 

Vi ser likevel ikke grunn til å gå imot planarbeidet som nå er varslet. Vi ser det som positivt at det skal 

legges til rette for allmenn rekreasjon i tilknytning til eksisterende badebrygge. Vi mener de grønne 

arealene i gjeldende plan bør forbli «grønne» og tilgjengelige for allmennheten. 

 

Tiltakshavers kommentar:  

Innspillet tas til etterretning.  

 

Fiskeridirektoratet, datert 25.03.2020 

Fiskeridirektoratet region Sør har vurdert de tilsendte dokumenter og kart og finner at planarbeidet slik 

det er beskrevet ikke kommer i konflikt med noen av de interesser vi er satt til å ivareta. Vi har følgelig 

ingen merknader til varsel om oppstart av reguleringsarbeid for boliger på Svenevik gnr/bnr 62/43 med 

flere i Lyngdal kommune.  

 

Tiltakshavers kommentar:  

Innspillet tas til etterretning.  

 

Kystverket Sørøst, datert 26.03.2020 

Planområdet omfatter sjøarealer og ligger i kort avstand fra farled (biled). Det er etablert båthus og 

båtplasser i og ved planområdet. Kystverket sørøst minner om at eventuelle konsekvenser for 

sikkerheten og fremkommeligheten i farvannet må belyses og vurderes gjennom planarbeidet.  

Tiltakshavers kommentar:  

Innspillet tas til etterretning.  

 

Grete og Arnt Helge Svindland, datert 27.03.2020 

Nede ved sjøen har vi båthus med båtplass ved siden. Båt plassen brukes av barn og barnebarn og derfor 

ønsker vi å bygge en liten bod som de kan bruke til å ha utstyr som hører til deres behov. De årene vi 

har bodd her har det hele tiden vært diskusjon ang. veirett ned til båthusene. Vi mener vi har krav på å 

kunne bruke "veien" vi har laget i samarbeide med Arne Pettersen. Vi må ha muligheter til å kunne 

komme ned med bilen for å levere eller hente utstyr der fra. Vi har betalt 40000 kr av utgiftene det var 

med å tilvirke veien i sin tid, og derfor mener vi helt bestemt at vi må ha denne muligheten. Bnr.171 og 

172 skal også ha mulighet til å bygge bod til sine båtplasser Vi ser frem til en god ordning ang, disse 

spørsmål. 

 

Tiltakshavers kommentar:  

Dagens trase reguleres som ordinær bilveg inn til ny parkeringsplass, mens resterende trase ned til sjøen 

reguleres som gangtrase. Det foreslås etablert fysisk hindring i overgangen bil/gående, men med mulighet 

for åpning av denne ved behov. Adkomst mellom boliger og bryggeområde vurderes ivaretatt i 

bestemmelser vedrørende etablering av adkomst gjennom områder avsatt til friområder (f_GF4). 

Vedrørende bod innenfor BBS5 foreslår vi at kommunen vurderer å tilføre en bestemmelse 5.2 b):  

 

«Det tillates etablert 1 bod for oppbevaring av utstyr per bruksnummer innenfor BBS5. Boder kan oppføres i 1 

etasje med saltak og inntil 6 m2 BYA per enhet. Høyeste tillatt gesims- og mønehøyde henholdsvis 2,5 og 3,5 m 

målt fra ferdig gulv. All bebyggelse skal ha samme farge og materialvalg som øvrig bebyggelse ved sjøen.»  

 

Ragnhild Margrethe og Kåre Kalleberg, datert 02.04.2020 
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Det konstateres at det er en rekke avvik mellom plan og utførte tiltak uten at vi skal liste dem opp her. 

Det er foretatt bygging og gjennomført tiltak offentlige friområder og det er forstemmende at 

kommunen som grunneier og bygningsmyndighet ikke klarer å følge opp ulovlig bygging med vedtak om 

riving og tilbakeføring, men i stedet legger opp til at tiltakene blir «lovlige» ved å revidere planen. 

 

Gjeldende reguleringsplan §5 angir at «det kan opparbeides gangveg i 2,5m bredde fra offentlig veg til 

småbåthavn». Det ble ved bygging av båthusene etablert en anleggsveg for transport av materialer til 

byggingen som var ferdig for ca 10 år siden. Den 21.6.2016 ble det igangsatt arbeid med opparbeiding av 

kjøreveg og parkeringsplass i friområdet av eiere båthus. Vi varslet kommunen om dette omgående og 

krevde skriftlig at kommunen stoppet arbeidene og krevde tilbakeføring. Det vises til vedlagte foto. 

Tiltaket ble dog gjennomført uten at kommunen grep inn og har resulterte i betydelig biltrafikk til 

båthavna. Det tok et år før kommunen satte opp en låsbar bom på gangvegen, men bommen ble aldri 

låst og biltrafikken har fortsatt til i dag.  

 

Det konstateres også at det er solgt båthus med eget gnr/bnr som ikke er knyttet til eiendommene i 

området og at disse ikke har parkeringsplass. Dette er i strid med planen der forutsetningene var at 

båthus/båtplasser ble tinglyst på eiendommene på Neset og da ikke krevde parkeringsplasser. 

 

Vi krever at dagens bestemmelser §5 for friområdene beholdes uendret og at kommunen krever 

tilbakeføring av friområdet til grasbakke og fysisk stenger gangvegen for biltrafikk. Området er ferdig 

bygget ut, og det er ingen behov for mer kjøring til båthavna. Området trenger i tillegg også grøntarealer 

ettersom det ikke er større lekeplasser i boligområdet. Biltrafikken på den 3m smale offentlige vegen 

mellom vår eiendom og de 2 boligtomtene på vestsiden av vegen er til stor sjenanse og ulempe og for 

vår eiendom og de 2 tomtene som ikke er bebygd. 

 

Tiltakshavers kommentar:  

Planforslaget slik det foreligger vurderes å ivareta de intensjoner nabomerknad påpeker, både i 

bestemmelser og plankart.  

 

 

Stian og Anne Mari R. Fåland, datert 02.04.2020 

Tomtens utforming 62/201 tar utgangspunkt i en naturlig trase til friområde F4a (i gjeldende plan) og sjø. 

Se fradelingsak 62/40 25.08.05 med vedtaksnummer 818/05. Målebrevets formål er definert som: I h.h til 

reg. plan: Bolig, friområde, båtplass. Som det fremgår av kotehøyder for planområde er det delvis bratt 

terreng, og tilkomst til friområde/sjø vil kreve trapp eller planering av trasè, i sørlig del av 62/171 mot 

62/201.  Adkomstrett på 62/171 er tinglyst i grunnboken. Merknad er klarert med hjemmelshaver. 

En ny revidert plan bør sørge for fortsatt tilgang for allmennheten til friområde F4a og fasiliteter i tråd 

med opprinnelig planbeskrivelse, nærmere beskrevet under F4a. 

 

Tiltakshavers kommentar:  

Planforslaget slik det foreligger vurderes å ivareta de intensjoner nabomerknad påpeker gjennom 

bestemmelser vedrørende etablering av adkomst gjennom områder avsatt til friområder (f_GF4).  

 

Knut Arne Flottorp, Merete Vorland Flottorp og Morgan Håland, datert 03.04.2020 

I oppstarts varsel av 17.02 nevnes det justeringer av formålsgrenser og byggegrenser. For å få kart og 

terreng til å stemme forstår vi at allerede etablerte tiltak som båthus må få justerte formålsgrenser og 

byggegrenser. Men vi ser ingen grunn til at ubebygde boligtomter (62/166 og 62/167), som ligger i det 

omsøkte planområde, skal ha noe utvidede byggegrenser uten samtykke fra nabo. Hva gjelder utnyttings 

grad, mønehøyder og gesims høyder vet vi at store deler av Neset boligfelt fikk ny reguleringsplan i 

november 2019 (Arkiv 62/156/L13, Saksmappe: 2019/2187 – 25111/2019) og stiller oss undrene til 

hvorfor de resterende 6 – 8 tomtene i feltet ikke er tatt med i samme plan. Særlig hvis det nå søkes om 

disse nye retningslinjene for dette planområde.   
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Disse meget små tomtene (62/166 og 62/167) ville etter vår mening vært mer passende å få omregulert 

til parkering (et punkt som nevnes i oppstarts varsel av 17.02 under punkt «Aktuelle reguleringsformål») 

slik at ikke friluftsområde/turområde blir benyttet til dette. Det er viktig at område avsatt til grønt 

område forblir nettopp det. Utbygger har solgt båthus til personer som ikke bor i Neset boligfelt uten å 

ta hensyn til at de behøver parkering.  

 

Utformingen av boligtomtene mot sjøen (62/174, 62/201 og 62/172) har alle en passasje ned til sjøen og 

dette område av boligtomtene kommer inn under område som er illustrert i «Illustrasjon 1 Planområde» 

i oppstarts varsel fra 17.02. Intensjonen med en slik grense utforming er, etter vår mening, å sikre 

adkomst til eget båthus/båtplass uten å krysse annen manns grunn. Det burde derfor fremkomme av ny 

detaljregulering at oppføring av trapp/sti/gangvei kan utføres.  

  

Det er i dag oppført flere båthus og rekker med sjøboder i det omsøkte område. Sjøbodene tilhører 

båtplassene på bryggeanlegget. Det er fortsatt båtplasser i det omsøkte område som ikke har oppført 

slike sjøboder. Dette må komme inn i en ny detaljregulering slik at eiere av båtplass kan sette opp slike 

boder som det allerede er presedens på i område.  

 

Båthusene er bygget med ca 50m2 i grunnflate og med loft. Det må være en mulighet å bruke dette 

loftet til overnatting og innrede med fasiliteter som toalett og bad. For å forbedre det innvendige arealet 

av båthusene må det også bli anledning til å legge trapp til loftet i ett utvendig trappeløp på båthusenes 

gavelvegg.  

 

Eksisterende badebrygge og rekreasjonsområde må være tilgjengelig for alle og vi er enig i at det i større 

grad legges til rette for dette slik det fremkommer i bakgrunn for varsling. Vi ønsker i den forbindelse å 

understreke behovet for biloppstillingsplasser i umiddelbar nærhet og at de to små tomtene langs veien 

ned til badeplassen blir omregulert til dette. 

 

 

Tiltakshavers kommentar:  

Planavgrensning er gjort i samsvar med planavdelingen v/Lyngdal kommune etter søknad om endring av 

denne. Øvrige tomter på Neset kunne med fordel også ha vært regulert i samsvar med gjeldende 

kommuneplans bestemmelser, men da bakgrunnen for påstartet planforslag var en ulovlighetsoppfølging 

med varsel om tvangsmulkt, ble valgt planavgrensning vurdert hensiktsmessig og gjennomførbar innenfor 

vedtatte frister.  

Tomter på gnr/bnr 62/166 og 62/167 videreføres med byggegrenser tilsvarende som i gjeldende plan, 

samt gjeldende plans begrensninger på høyder. Vedrørende utnyttelsesgrad foreslås dette justert til å 

samsvare med gjeldende kommuneplans bestemmelser, og det vises til begrunnelse for dette i avsnitt 

5.3.1.  

Parkering til badeplass foreslås løst innenfor område o_SPP i plankart.  

Passasje til sjø er sikret etablert gjennom grøntområder i bestemmelsene. Se for øvrig tilsvar på dette 

temaet i tidligere innspill.  

 

Vedrørende bod innenfor BBS5 foreslår vi at kommunen vurderer å tilføre en bestemmelse 5.2 b):  

 

«Det tillates etablert 1 bod for oppbevaring av utstyr per bruksnummer innenfor BBS5. Boder kan oppføres i 1 

etasje med saltak og inntil 6 m2 BYA per enhet. Høyeste tillatt gesims- og mønehøyde henholdsvis 2,5 og 3,5 m 

målt fra ferdig gulv. All bebyggelse skal ha samme farge og materialvalg som øvrig bebyggelse ved sjøen.»  

 

Hvorvidt eksisterende båthus tillates innredet og benyttet som boareal på loftsetasje ønsker ikke 

tiltakshaver og planforslaget å ta direkte stilling til, da dette vurderes å være opp til kommunens 

administrasjon å ta stilling til hvorvidt en slik løsning er ønskelig i området.  
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Merknader vedrørende badebrygge/rekreasjonsområde vurderes ivaretatt i planforslaget. Se for øvrig 

tilsvar til tidligere merknader på samme tema.  

 

 

8 Vedlegg 

Vedlegg 1 – Plankart 

Vedlegg 2 – Bestemmelser 

Vedlegg 3 – Varselbrev oppstart 

Vedlegg 4 – Merknader til oppstartsvarsel 

Vedlegg 5 – Oppstartsmøtereferat 

Vedlegg 6 – Planinitiativ 

Vedlegg 7 – Tilleggsbrev endret plankonsulent 

Vedlegg 8 – ROS-analyse 

Vedlegg 9 – Situasjonsplan terrengsnitt 

Vedlegg 10 – Terrengsnitt 
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Lyngdal kommune 
 

REGULERINGSBESTEMMELSER 
 

for 

 

DETAJREGULERING FOR BOLIGER 
PLANID 2018 07 

 
 

Bestemmelser er datert:     30.04.20 

Dato for siste revisjon av bestemmelsene:   

Kommunestyrets vedtak:     dato -, saksnr --/-- 

 

Reguleringsplanen inneholder følgende formål og hensynssoner: 
 

§ 1 Avgrensning 
Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet 

utnyttes som vist på plankartet.  

 

 

§ 2 Formål 
Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål: 

 

• Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, pkt. 1) 

- Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (1111) 

- Nærmiljøanlegg (1440) 

- Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (1588) 

- Uthus/naust/badehus (1589) 

 

• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, pkt. 2) 

- Veg (2010) 

- Gangveg/gangareal (2016) 

- Annen veggrunn – tekniske anlegg (2018) 

- Parkeringsplasser (2082) 

 

• Grønnstruktur (PBL § 12-5, pkt. 3) 

- Friområde (3040) 

- Badeplass/-område (3041) 

 

• Bruk og vern av sjø og vassdrag (§ 12-5, pkt. 6) 

- Småbåthavn (6230) 

- Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (6720) 

- Badeområde (6770) 

 

• Hensynssoner (PBL § 12-6) 

 

44



 

 2 

 

 

BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, PKT. 1) 
 

§ 3 Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse (BFS)  

 
3.1 Generelle bestemmelser 

a) Juridiske linjer for forstøtningsmur angir plassering for topp mur. Etablerte murer på tomt 1 skal 

ikke overstige 5,5 meter målt fra etablert sti til sjøen.  

b) Påsatte byggegrenser på plankart regulerer plassering av bygningsmasse på eiendommene.  

 

§ 4 Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse (BFS)  

 
4.1 BFS1-3 

c) I områdene BFS1-BFS2 kan det oppføres boliger innenfor viste byggegrenser.  

d) Boligene kan oppføres i inntil tre etasjer med BYA = 40%. Takvinkelen skal ikke overstige 43 

grader. Bygningens gesims- og mønehøyde skal ikke overstige henholdsvis 5,5 og 9,0 meter, målt 

fra ferdig gulv 1. etasje.  

e) Det skal tilstrebe å få en god og tradisjonell formspråk på bolig. Kommunen kan kreve at det 

utarbeides tegninger som viser bebyggelsens tilpasning m.h.t. høyde og form i forhold til 

omkringliggende bygninger, terreng og vegetasjon.  

f) Det skal opparbeides to parkeringsplasser pr. boenhet på tomta. 

g) Garasje og bod skal være tilpasset bolighus med hensyn til materialvalg, form og farge. 

Kommunen kan tillate at garasje og bod plasseres i tomtegrense og inntil to meter fra vegkant 

når garasje/bod ikke har direkte adkomst fra vegsiden.  

 

 

§ 5 Nærmiljøanlegg (BNA) 

 
5.1 BNA 

a) Innenfor områder avsatt til offentlig nærmiljøanlegg tillates lagt til rette for utvidet allmenn 

rekreasjon og friluftsliv, herunder bålplass, gapahuk og lignende.  

b) Gapahuk kan oppføres med inntil 15 m2 BYA grunnflate. Høyeste tillatt gesims er 2,5 m, mens 

høyeste tillatt mønehøyde er inntil 3,5 m. Ved pulttaksløsning tillates gesims inntil 3,0 m. Alle 

høyder måles fra ferdig gulv.  

 

§ 6 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (BBS) 

 
6.1 BBS1-BBS4 

a) Områder BBS1-BBS4 består av allerede oppførte båthus.  

b) Høyeste tillatt gesims- og mønehøyde er henholdsvis kote +5,0 og kote +7,0. Tillatt utnyttelse i 

BYA er 60 m2 per enhet.  

c) Bebyggelse skal ha saltak med sorte teglstein. Bebyggelsen skal ha rød farge med hvite detaljer.   

d) Innenfor område BBS1, BBS3 og BBS4 tillates oppført 2 båthus innenfor hvert av de enkelte 

områdene. Innenfor område BBS2 tillates oppført 1 båthus. 

 

6.2 BBS5 

a) Omfatter eksisterende brygger og ferdselsarealer tilknyttet tilstøtende boligeiendommer og 

båthus/naust/boder ved sjøen. Bryggeanlegg kan vedlikeholdes og/eller restaureres innenfor 

eksisterende høyde, volum, utforming og beliggenhet.  

6.3 BBS6 

a) Omfatter eksisterende brygger og ferdselsarealer tilknyttet tilstøtende boder ved sjøen. 

Bryggeanlegg kan vedlikeholdes og/eller restaureres innenfor eksisterende høyde, volum, 

utforming og beliggenhet.  
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§ 7 Uthus/naust/badehus (BUN) 
a) Område f_BUN består av allerede oppførte boder.  

b) Høyeste tillatt gesims- og mønehøyde er henholdsvis kote +4,0 og kote +6,0. Tillatt utnyttelse i 

BYA er inntil 85 m2.  

c) Bebyggelse skal ha saltak med sorte teglstein. Bebyggelsen skal ha rød farge med hvite detaljer.   

 

 

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, PKT. 2) 
 

§ 8 Veg (SV) 
a) o_SV reguleres som felles adkomst til o_SPP og tilliggende bolig- og fritidsboligtomter. Vegen 

tillates etablert med inntil 3,0 m bredde, inkludert grøfter. o_SV er felles for alle grunneiere og 

rettighetshavere i området, og skal sikre adkomst både for disse og for øvrig allmennhet.  

 

§ 9 Gangveg/gangareal (SGG) 
a) o_SGG1 er eksisterende felles adkomst til båthus, brygger og fellesarealer ved sjøen. SGG1 

er felles for alle grunneiere og rettighetshavere i området, og skal sikre adkomst både for 

disse og eiendommer tilgrensende planen, samt for allmenn ferdsel. Reguleres i 2,5 m 

opparbeidet bredde. Det skal etableres bom eller annen fysisk hindring i overgang mellom 

o_SV og o_SGG1, som vist i plankart.  

b) o_SGG2 er forgreining av o_SGG1, for adkomst til badeområder. Tillates etablert i 1,0 m 

bredde med nødvendige innslag av trapp(er). 

c) SGG3 er adkomst fra BBS1 til brygge- og båthusområder. SGG3 reguleres med nåværende 

faktisk etablerte omfang og utførelse. Ferdig dekke tillates ikke etablert høyere enn 2,0 m 

over underliggende fjell.    

 

§ 10 Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT) 
a) Innenfor områder avsatt til SVT tillates etablert nødvendige forstøtningsmurer og/eller fylling 

for etablering av SGG3. Forstøtningsmur for etablering av SGG3 skal ikke oversige 2,0 m, 

målt fra forankrende underliggende terreng. 

 

§ 11 Parkeringsplasser (SPP) 
a) o_SPP1 er nye offentlige parkeringsplasser tiltenkt korttidsparkering ved bruk av 

nærliggende offentlige arealer ved sjøen. Parkeringsplass tillates opparbeidet med inntil 4 p-

plasser.  

b) Det skal for parkeringsplasser innenfor o_SPP1 skiltes med korttidsparkering.  

 

 

GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5, PKT. 3) 
 

§ 12 Friområde (GF)  
a) Områder avsatt til offentlige og felles friområder skal bevares for å fremstå som en grønn 

buffer mellom bryggeområder og bakenforliggende boligbebyggelse.  

b) Det tillates etablert gangforbindelse gjennom disse områdene, som f.eks trapper og/eller 

stier, som sikrer fri adkomst mellom tilliggende brygge- og boligområder. Vesentlige 

terrengbearbeidelser for etablering av gangforbindelse tillates ikke, og den løsning som søkes 

etablert skal ha god terrengtilpasning.  

c) Det skal innenfor o_GF1 og o_GF2 anlegges steiner langs de deler av områdene som er 

tilstøtende o_SV for å hindre kjøring rundt bom.  

 

§ 13 Badeplass/-område (GB) 
a) Område o_GB tillates benyttet som offentlig badeområde for beboere i området. Det tillates 

etablert brygge på inntil 120 m2, og inntil 26 m bryggefront. Øvrige deler av området tillates 

benyttet til friluftsaktiviteter på land tilknyttet badeområdet, som tilrettelegging av sitteområder 

og lignende.  
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BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (PBL § 12-5, PKT. 6) 
 

§ 14 Småbåthavn (VS) 

a) Det tillates etablert inntil 8 båtplasser innenfor området f_VS. Båtplasser kan anlegges med 

utriggere festet i brygge innenfor f_BBS6, i inntil 7,0 m lengde.  

 

§ 15 Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (VFS) 
a) Område f_VFS består av eksisterende sjøarealer tilknyttet båthus og bryggeanlegg på land. 

Området skal benyttes til generelt friluftsliv og ferdsel.  

 

§ 16 Badeområde (VB) 
a) Områder avsatt til o_VB tillates benyttet til bading og annen naturlig aktivitet tilknyttet 

tilstøtende badeområde på land. Det tillates utlagt flytebrygge på inntil 15 m2 for bruk i 

tilknytning til badeaktiviteter.  

 

 

§ 17 Rekkefølgebestemmelser  
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Besøksadresse: Telefon: Org.nr.: 
Tordenskjolds gate 65, 4614 
KRISTIANSAND S 

  921 707 134 

Postadresse: E-post: Nettsted: 
Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal  postmottak@agderfk.no www.agderfk.no 

 

 

 
 
INGEBRETSEN AS 
Opsal 
4580 LYNGDAL 
 
 
   
 

 
   
 

Dato: 11.03.2020 

Vår ref: 20/09647-2 

Deres ref:    
Saksbeh.:  Diderik Cappelen 

 

  

 

Lyngdal kommune - Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Endring av del av 
reguleringsplan Neset i Ytre Svennevik - planID 2018 07   
 
Det vises til ekspedisjon av 21.02.2020 der det varsles om oppstart av detaljregulering i 
ovennevnte område.  
 
Hensikten med planarbeidet er å revidere gjeldende plan i tråd med det som faktisk er etablert i 
området. Det legges ikke opp til fortetting med nye enheter. Det skal i større grad legges til rette 
for allmenn rekreasjon i tilknytning til eksisterende badebrygge samt øvrig strandsone i 
planområdet.  
 
Vi har ingen merknader til et planarbeid som skissert i planmeldingen. 
 
Dette omfatter forholdet til kulturminneloven hva gjelder landdelen av planområdet.  
 
Saken er imidlertid oversendt Norsk Maritimt Museum for vurdering. Museets tilbakemelding vil 
bli ettersendt.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Ingvild Skjong 
leder planavdelingen    Diderik Cappelen 
     rådgiver 
 
    
Brevet er godkjent elektronisk.  
 
 
 
Kopi til: FYLKESMANNEN I AGDER 

LYNGDAL KOMMUNE 
NORSK MARITIMT MUSEUM 
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Postadresse: Postboks 185, 5804 Bergen  |  Telefon: 55 23 80 00  

Organisasjonsnr: 971 203 420  |  E-postadresse: postmottak@fiskeridir.no  |  Internett: www.fiskeridir.no 

Svar - Lyngdal kommune Agder - Varsel om oppstart av reguleringsarbeid 
for boliger på Svenevik gnr62 bnr43 mfl  

 
Vi viser til sak mottatt her vedrørende ovennevnte. 
 
Fiskeridirektoratet  
Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og 
havbruksforvaltning i Norge. Vår oppgave når det gjelder arealforvaltning er å sikre 
eksistens og utviklingsmuligheter for marine næringer - herunder å ta vare på marint 
biologisk mangfold - ved å tilstrebe en balansert og bærekraftig utnyttelse av kystsonen.  
 
Fiskeridirektoratets regioner skal ivareta fiskeri- og akvakulturinteresser bl.a. gjennom 
deltagelse i regionalt og lokalt planarbeid. Reguleringsmyndighetene er ifølge plan- og 
bygningsloven forpliktet til å legge til rette for planmedvirkning, jf. f.eks. pbl §§ 1-4 annet ledd og 
5-1 første ledd.  
 
Det er selvsagt ikke alltid at kommunale planer berører de interesser Fiskeridirektoratet er satt 
til å ivareta på en slik måte at det er nødvendig å reagere med merknader, råd eller innsigelser. 
Fiskeridirektoratet skal likevel få oversendt plansaker som berører kommunens kyst- og 
sjøområder eller fiskeri- og havbruksinteresser for eventuell uttalelse, og slik at vi kan sjekke ut 
saken. Forelegging av plansaker for berørte myndigheter er viktig for å sikre at nasjonale og 
viktige regionale interesser blir ivaretatt. 
 
Fiskeridirektoratet region Sør har vurdert de tilsendte dokumenter og kart og finner at 
planarbeidet slik det er beskrevet ikke kommer i konflikt med noen av de interesser vi er satt til 
å ivareta. Vi har følgelig ingen merknader til varsel om oppstart av reguleringsarbeid for boliger 
på Svenevik gnr/bnr 62/43 med flere i Lyngdal kommune.   
 
 
 
 
Med hilsen 
 

 Adm.enhet: Forvaltningsseksjonen i region Sør     

Saksbehandler: Leif Erik Egaas 

Telefon: 90125117 

Vår referanse: 20/3074 

Deres referanse:  

Dato: 25.02.2020 

 

 

KIKonsult AS 
Att:  Krister Ingebretsen 
Opsal 
4580 LYNGDAL 
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Vår referanse: 20/3074 

Side: 2/3 

 
Erik Ludvigsen 
seksjonssjef 
 
Leif Erik Egaas 
førsteinspektør 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 
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Vår referanse: 20/3074 

Side: 3/3 

Mottakerliste: 
KIKonsult AS Opsal 4580 LYNGDAL 

 
 
Kopi til: 
Fiskarlagets Servicekontor AS Postboks 1233 

Torgarden 
7462 TRONDHEIM 

Fylkesmannen i Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 
Kystverket Sørøst Postboks 1502 6025 ÅLESUND 
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Svar til Varsel om oppstart av       Lyngdal, 03.04.2020 

detaljregulering av 17.02.2020, KIKonsult AS  

 

Våre eiendommer ligger i planområde og vi vil som eiere av 62/172 og 62/173 komme med følgende 

uttalelser og kommentarer til oppstart: 

I oppstarts varsel av 17.02 nevnes det justeringer av formålsgrenser og byggegrenser. For å få kart og 

terreng til å stemme forstår vi at allerede etablerte tiltak som båthus må få justerte formålsgrenser og 

byggegrenser. Men vi ser ingen grunn til at ubebygde boligtomter (62/166 og 62/167), som ligger i det 

omsøkte planområde, skal ha noe utvidede byggegrenser uten samtykke fra nabo. Hva gjelder utnyttings 

grad, mønehøyder og gesims høyder vet vi at store deler av Neset boligfelt fikk ny reguleringsplan i 

november 2019 (Arkiv 62/156/L13, Saksmappe: 2019/2187 – 25111/2019) og stiller oss undrene til 

hvorfor de resterende 6 – 8 tomtene i feltet ikke er tatt med i samme plan. Særlig hvis det nå søkes om 

disse nye retningslinjene for dette planområde.  

Disse meget små tomtene (62/166 og 62/167) ville etter vår mening vært mer passende å få omregulert 

til parkering (et punkt som nevnes i oppstarts varsel av 17.02 under punkt «Aktuelle reguleringsformål») 

slik at ikke friluftsområde/turområde blir benyttet til dette. Det er viktig at område avsatt til grønt 

område forblir nettopp det. Utbygger har solgt båthus til personer som ikke bor i Neset boligfelt uten å 

ta hensyn til at de behøver parkering. 

 Utformingen av boligtomtene mot sjøen (62/174, 62/201 og 62/172) har alle en passasje ned til sjøen 

og dette område av boligtomtene kommer inn under område som er illustrert i «Illustrasjon 1 

Planområde» i oppstarts varsel fra 17.02. Intensjonen med en slik grense utforming er, etter vår mening, 

å sikre adkomst til eget båthus/båtplass uten å krysse annen manns grunn. Det burde derfor 

fremkomme av ny detaljregulering at oppføring av trapp/sti/gangvei kan utføres.  

Det er i dag oppført flere båthus og rekker med sjøboder i det omsøkte område. Sjøbodene tilhører 

båtplassene på bryggeanlegget. Det er fortsatt båtplasser i det omsøkte område som ikke har oppført 

slike sjøboder. Dette må komme inn i en ny detaljregulering slik at eiere av båtplass kan sette opp slike 

boder som det allerede er presedens på i område. 

Båthusene er bygget med ca 50m2 i grunnflate og med loft. Det må være en mulighet å bruke dette 

loftet til overnatting og innrede med fasiliteter som toalett og bad. For å forbedre det innvendige arealet 

av båthusene må det også bli anledning til å legge trapp til loftet i ett utvendig trappeløp på båthusenes 

gavelvegg. 

Eksisterende badebrygge og rekreasjonsområde må være tilgjengelig for alle og vi er enig i at det i større 

grad legges til rette for dette slik det fremkommer i bakgrunn for varsling. Vi ønsker i den forbindelse å 

understreke behovet for biloppstillingsplasser i umiddelbar nærhet og at de to små tomtene langs veien 

ned til badeplassen blir omregulert til dette.  

Mvh  

Knut Arne Flottorp og Merete Vorland Flottorp, eiere av 62/172 og 62/173 

Morgan Håland eier av 62/171 
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E-postadresse: 
fmagpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 788 Stoa,  
4809 Arendal 

 Besøksadresse Arendal: 
Ragnvald Blakstads vei 1 
Besøksadresse Kristiansand: 
Tordenskjoldsgate 65 
 

 Telefon: 37 01 75 00 
www.fylkesmannen.no/agder 
 
Org.nr. 974 762 994 

  Vår dato:  Vår ref.: 

  19.03.2020  2020/1888 
     

  Deres dato:  Deres ref.: 

  21.02.2020   
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Jørgen Sæbø, 38 17 61 92 
  
 
 
  

KIKonsult AS 
Att. Krister Ingebretsen 
Opsal 
4580 LYNGDAL 
 
 

  

Innspill til oppstart av planarbeid - detaljregulering - Svennevik - PlanID 
201807- Lyngdal kommune 

Viser til oppstartvarsel fra KIKonsult av 17.2.2020. 
 
Det varsles oppstart av planarbeid på et mindre område på Svenevik. Planinitiativet viser et mye 
større område enn det som det nå varsles oppstart på. Det har vært svært mange endringer i den 
gamle planen på Svenevik. Vi mener det hadde vært en fordel og sett heile eller iallfall store deler av 
området under ett, i stedet for å få stadig flere mindre endringer og dispensasjoner. Vi ber 
kommunen vurdere å prøve å få til planarbeid for større områder. 
 
Vi ser likevel ikke grunn til gå imot planarbeidet som nå er varslet. Vi ser det som positivt at det skal 
legges tilrette for allmenn rekreasjon i tilknytning til eksisterende badebrygge. Vi mener de grønne 
arealene i gjeldende plan bør forbli "grønne" og tilgjengelige for allmennheten. 
 
Når det gjelder planarbeid viser vi til vår sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplaner. Sjekklisten 
kan hentes elektronisk fra vår hjemmeside; https://www.fylkesmannen.no/agder/Plan-og-
bygg/Arealforvaltning/    
 
   
Med hilsen 
 
Jørgen Sæbø (e.f.) 
rådgiver 

  
 
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Kopi til: 
Agder fylkeskommune  Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 
Lyngdal kommune  Postboks 353 4577 LYNGDAL 
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1

Krister Ingebretsen

Fra: Krister Ingebretsen <kikonsultas@gmail.com>
Sendt: Friday, March 27, 2020 11:58 AM
Til: Krister Ingebretsen
Emne: Fwd: Reguleringsplan ytre Svenevik

 

---------- Forwarded message --------- 
Fra: Arnt Helge Svindland <ahsvindland@gmail.com> 
Date: fre. 27. mar. 2020 kl. 09:37 
Subject: Reguleringsplan ytre Svenevik 
To: <kikonsultas@gmail.com> 
 

Jeg referer til rekomandert sending av 17/02 20 
Vi er eiere av gnr.62 bnr.174 
 
Nede ved sjøen har vi båthus med båtplass ved siden. Båt plassen brukes av barn og barnebarn og derfor ønsker vi 
å bygge en liten bod som de kan bruke til å ha utstyr som hører til deres behov. 
De årene vi har bodd her har det hele tiden vært diskusjon ang. veirett ned til båthusene. Vi mener vi har krav på å 
kunne bruke "veien" vi har laget i samarbeide med Arne Pettersen. Vi må ha muligheter til å kunne komme ned med 
bilen for å levere eller hente utstyr der fra. Vi har betalt 40000 kr av utgiftene det var med å tilvirke veien i sin tid, og 
derfor mener vi helt bestemt at vi må ha denne muligheten. 
Bnr.171 og 172 skal også ha mulighet til å bygge bod til sine båtplasser 
Vi ser frem til en god ordning ang, disse spørsmål 
 
Vennlig hilsen  
Grete og Arnt Helge Svindland 
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Svar til Varsel om oppstart av       Lyngdal, 03.04.2020 

detaljregulering av 17.02.2020, KIKonsult AS  

 

Våre eiendommer ligger i planområde og vi vil som eiere av 62/172 og 62/173 komme med følgende 

uttalelser og kommentarer til oppstart: 

I oppstarts varsel av 17.02 nevnes det justeringer av formålsgrenser og byggegrenser. For å få kart og 

terreng til å stemme forstår vi at allerede etablerte tiltak som båthus må få justerte formålsgrenser og 

byggegrenser. Men vi ser ingen grunn til at ubebygde boligtomter (62/166 og 62/167), som ligger i det 

omsøkte planområde, skal ha noe utvidede byggegrenser uten samtykke fra nabo. Hva gjelder utnyttings 

grad, mønehøyder og gesims høyder vet vi at store deler av Neset boligfelt fikk ny reguleringsplan i 

november 2019 (Arkiv 62/156/L13, Saksmappe: 2019/2187 – 25111/2019) og stiller oss undrene til 

hvorfor de resterende 6 – 8 tomtene i feltet ikke er tatt med i samme plan. Særlig hvis det nå søkes om 

disse nye retningslinjene for dette planområde.  

Disse meget små tomtene (62/166 og 62/167) ville etter vår mening vært mer passende å få omregulert 

til parkering (et punkt som nevnes i oppstarts varsel av 17.02 under punkt «Aktuelle reguleringsformål») 

slik at ikke friluftsområde/turområde blir benyttet til dette. Det er viktig at område avsatt til grønt 

område forblir nettopp det. Utbygger har solgt båthus til personer som ikke bor i Neset boligfelt uten å 

ta hensyn til at de behøver parkering. 

 Utformingen av boligtomtene mot sjøen (62/174, 62/201 og 62/172) har alle en passasje ned til sjøen 

og dette område av boligtomtene kommer inn under område som er illustrert i «Illustrasjon 1 

Planområde» i oppstarts varsel fra 17.02. Intensjonen med en slik grense utforming er, etter vår mening, 

å sikre adkomst til eget båthus/båtplass uten å krysse annen manns grunn. Det burde derfor 

fremkomme av ny detaljregulering at oppføring av trapp/sti/gangvei kan utføres.  

Det er i dag oppført flere båthus og rekker med sjøboder i det omsøkte område. Sjøbodene tilhører 

båtplassene på bryggeanlegget. Det er fortsatt båtplasser i det omsøkte område som ikke har oppført 

slike sjøboder. Dette må komme inn i en ny detaljregulering slik at eiere av båtplass kan sette opp slike 

boder som det allerede er presedens på i område. 

Båthusene er bygget med ca 50m2 i grunnflate og med loft. Det må være en mulighet å bruke dette 

loftet til overnatting og innrede med fasiliteter som toalett og bad. For å forbedre det innvendige arealet 

av båthusene må det også bli anledning til å legge trapp til loftet i ett utvendig trappeløp på båthusenes 

gavelvegg. 

Eksisterende badebrygge og rekreasjonsområde må være tilgjengelig for alle og vi er enig i at det i større 

grad legges til rette for dette slik det fremkommer i bakgrunn for varsling. Vi ønsker i den forbindelse å 

understreke behovet for biloppstillingsplasser i umiddelbar nærhet og at de to små tomtene langs veien 

ned til badeplassen blir omregulert til dette.  

Mvh  

Knut Arne Flottorp og Merete Vorland Flottorp, eiere av 62/172 og 62/173 

Morgan Håland eier av 62/171 
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Regionkontor Sørøst 
Sentral postadresse: Kystverket 

Postboks 1502 
6025 ÅLESUND 

Telefon: +47 07847 Internett: 
E-post: 
 

www.kystverket.no 
post@kystverket.no 
 

For besøksadresse se www.kystverket.no Bankgiro: 7694 05 06766 Org.nr.: NO 874 783 242 
 

Brev, sakskorrespondanse og e-post  bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson 

 
  
 
 
 

KIKONSULT AS 
Opsal 
4580 LYNGDAL 
 
   

 

 
 
 
 
Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2020/724-3 

Arkiv nr.: Saksbehandler: 
Tanya Boye Worsley 

Dato: 
26.03.2020 

Svar på varsel   om oppstart av reguleringsarbeid - planID 2018 07 - Svenevik 
-  Lyngdal kommune - Agder fylke 
Vi viser til brev av 17. februar 2020 vedrørende varsel om oppstart av planarbeid for 
Svenevik i Lyngdal kommune. 
Hensikten med planarbeidet er opplyst til å være å revidere gjeldende plan i tråd med 
etablerte tiltak i området. Formålsgrenser og byggegrenser vil bli justert, men planarbeidet 
vil ikke legge til rette for fortetting. Det skal legges til rette for allmenn rekreasjon i 
tilknytning til eksisterende badebrygge og strandsonen. 
Planområdet omfatter sjøarealer og ligger i kort avstand fra farled (biled). Det er etablert 
båthus og båtplasser i og ved planområdet. Kystverket Sørøst minner om at eventuelle 
konsekvenser for sikkerheten og fremkommeligheten i farvannet må belyses og vurderes 
gjennom planarbeidet.  
 

Med hilsen 
 
 
 
Tanya Boye Worsley 

 
 
 
 
 

seniorrådgiver  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
Eksterne kopimottakere: 

KIKONSULT AS Opsal 4580 LYNGDAL 
Lyngdal kommune Postboks 353 4577 LYNGDAL 
Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 
Fylkesmannen i Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

 
 
 
 
 

Sørøst
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KIKonsult AS
Opsal

4580 Lyngdal

                 Farsund   2.4.2020

Vedr detaljregulering for boliger  plan ID 2018 07 Svennevik- Merknader til
meldingen

Det vises til mottatt nabovarsel med oppstartavarsel for revidering av deler av
eksisterende reguleringsplan for Neset 2 fra 23.5.2020.
Som eier av naboeiendom 62/24,198 vil vi være direkte berørt av en endring av
planen og skal her gi våre merknader.

Utbyggingen i planområdet er utført av AP Bygg etter avtale med kommunen som var
grunneier av hele området og er grunneier av de arealer som ikke er fradelt til
boligtomter og båthus. Det er AP Bygg som sto for  reguleringen  med vedtatt plan fra
2000, og  en skulle da forvente at firmaet  kunne bygge  ut området  i tråd med egen
plan.

Det konstateres at det er en rekke avvik mellom plan og utførte tiltak uten at vi skal
liste dem opp her. Det er foretatt bygging og gjennomført tiltak offentlige friområder
og det er forstemmende at kommunen som grunneier og bygningsmyndighet ikke
klarer å følge opp ulovlig bygging med vedtak om riving og tilbakeføring, men i stedet
legger opp til at tiltakene blir «lovlige» ved å revidere planen.

Gjeldende reguleringsplan §5 angir at «det kan opparbeides gangveg i 2,5m bredde
fra offentlig  veg til småbåthavn».
Det ble ved bygging av båthusene etablert en anleggsveg for transport av materialer
til byggingen som var ferdig for  ca 10 år siden.
Den 21.6.2016 ble det igangsattarbeid med  opparbeiding av kjøreveg og
parkeringsplass i friområdet av eiere båthus. Vi varslet kommunen om dette
omgående og krevde skriftlig at kommunen stoppet arbeidene og krevde
tilbakeføring. Det vises til vedlagte foto.
Tiltaket ble dog gjennomført uten at kommunen grep inn og har resulterte i betydelig
biltrafikk til båthavna. Det tok et år før kommunen satte opp en låsbar bom på
gangvegen, men bommen ble aldri låst og biltrafikken har fortsatt til i dag. Det
konstateres også at det er solgt båthus med eget gnr/bnr som ikke er knyttet til
eiendommene i området og at disse ikke har parkeringsplass. Dette er i strid med
planen der forutsetningene var at båthus/båtplasser ble tinglyst på eiendommene på
Neset og da ikke krevde parkeringsplasser.

Vi krever at dagens bestemmelser §5 for friområdene beholdes uendret og at
kommunen krever tilbakeføring av friområdet til grasbakke og fysisk stenger
gangvegen for biltrafikk. Området er ferdig bygget ut, og det er ingen behov for mer
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kjøring til båthavna. Området  trenger  i tillegg også grøntarealer  ettersom det  ikke
er større lekeplasser i boligområdet.
Biltrafikken på den 3m smale offentlige vegen mellom vår eiendom og de 2
boligtomtene  på vestsiden av vegen er til stor sjenanse og ulempe og  for vår
eiendom og de 2 tomtene som ikke er bebygd.

Med vennlig hilsen for

 Ragnhild Margrethe  Kalleberg

Kåre Kalleberg

Kopi:  Lyngdal kommune

Vedlegg : Foto
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Fra: Jørgen Johannessen 

Sendt: 12. mars 2020 13:33 

Til: 'Ghattas J. Sayej' 

Kopi: 'Agder fylkeskommune' 

Emne: Uttalelse til sak - Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - planID 2018 07 

- Lyngdal kommune 

 

Hei! 

 

NMM har på nåværende tidspunkt ingen innvendinger til reguleringsplanen. 

   

Museet anmoder likevel om å få planen oversendt til en vurdering ved offentlig ettersyn. Vi vil da ta 

en endelig avgjørelse når det gjelder behovet for en marinarkeologisk registrering i henhold til kml § 

9.  

 

Med vennlig hilsen, 

 

Jørgen Johannessen 
Marinarkeolog 
Konservator NMF 

 
Mob: 40036697 

jorgen.johannessen@marmuseum.no 
 

 
 

 

 

Fra: Sayej, Ghattas J [mailto:Ghattas.J.Sayej@agderfk.no]  

Sendt: 5. mars 2020 13:01 

Til: NMM Fellespost <fellespost@marmuseum.no>; Frode Kvalø <Frode.Kvalo@marmuseum.no> 

Emne: 20/09647-1 - Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - planID 2018 07 - Lyngdal kommune 

 

Vi sender ovennevnte sak for uttalelse. 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------- 

Med vennlig hilsen 

 

Dr. Ghattas J. Sayej 
Rådgiver - arkeolog 
 

Kulturminnevern og kulturturisme 

Agder fylkeskommune 

Mobil: 47055907  

E-post: Ghattas.J.Sayej@agderfk.no 

 

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.
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KiKonsult AS  
V/ Krister Ingebretsen 
Opsal 
4580 Lyngdal 

Lyngdal 02.04.2020 

Merknad detaljregulering for boliger planID 2018 07 

Viser til nabovarsel for eiendom 62/201 (tidligere 62/171) samt telefonsamtale 01.04.20 og har 
følgende merknad til planen. 

 

Trasè til friområde F4a / sjø – mellom 62/201 og 62/171 
Tomtens utforming 62/201 (tidligere 62/171) tar utgangspunkt i en naturlig trase til friområde F4a og 
sjø. Se fradelingsak 62/40 25.08.05 med vedtaksnummer 818/05. Målebrevets formål er definert 
som: I h.h til reg. plan: Bolig, friområde, båtplass. Som det fremgår av kotehøyder for planområde er 
det delvis bratt terreng, og tilkomst til friområde/sjø vil kreve trapp eller planering av trasè, i sørlig 
del av 62/171 mot 62/201.  
 
Adkomstrett på 62/171 er tinglyst i grunnboken. Merknad er klarert med hjemmelshaver.   
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Friområde som badeplass, lekeareal o.l F4a 
En ny revidert plan bør sørge for fortsatt tilgang for allmennheten til friområde F4a og fasiliteter i 
tråd med opprinnelig planbeskrivelse, nærmere beskrevet under F4a.  
 

Utdrag fra opprinnelig planbeskrivelse F4a (PLANID: 199902): 
 
Friområde som badeplass, lekeareal o.l 
«Det er naturlig at det kan bygges brygger stupetårn o.l. I reguleringsbestemmelsen er det gitt rom 
for at kommunen kan gjøre unntak nå det gjelder byggverk som hører naturlig til utnytting av 
områdets drift som friområde.  
 
Området vil være et naturlig nærområde for de nærmest omkringliggende boliger. Som offentlig 
friområde vil det være tilgjengelig for hvem som helst.» 
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Lyngdal kommune 
Regulering: OPPSTARTSMØTE 

 
Plannavn Detaljreguleringsplan for Boliger 
PlanID 2018 07 
Møtedato 19.11.18 
Møtested Lyngdal rådhus, møterom Plomma 
 
Møtedeltakere: 
Forslagsstiller Stein Åge Fuglestveit (drag Arkitektur AS) 
Tiltakshaver Arne Pettersen 
Fra kommunen Torhild Hessevik Eikeland, 

Leder, plankontoret 
Zvezdana Malbasa 
Representant fra teknisk drift 
Margarita Hornung 
Saksbehandler, plankontoret 

 
Referat skrives av saksbehandler og tilsendes møtedeltakerne innen 3 uker.  
 
1. Planområde 
1.1 Eiendommer  

gnr/bnr 
 

1.2 Planomriss 
vist i kart 
utsnitt av 
planområdet, 
evt. som vedlegg 

 
1.3 Begrunnelse 

for foreslått 
avgrensning 

For å se helheten i området og for oppgradering av planen 
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2. Planstatus 
2.1 Kommuneplanens 

arealdel/kdp 
Plannavn, planID, vedtaksdato, 
evt. kartutsnitt, link til kart 

Nåværende boligbebyggelse, nåværende LNFR-område 

 
2.2 Reguleringsplan/ 

bebyggelsesplan 
Plannavn, planID, vedtaksdato, 
evt. kartutsnitt 

Reguleringsplan for Ytre Svennevik, plan ID 197401, stadfestet 
1.07.1974 

 
 
Reguleringsplan/ Endring for Neset 1 på Svennevik, plan ID 
197401, KS 11.11.1999 
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Reguleringsplan/ Endring for Neset 2 på Svennevik, plan ID 
197401, Planutvalg 23.05.2000 

 
 
Mindre endring for 62/187, tomt 19, plan ID 197401, RD 8.04.2014 
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2.3 Tilgrensende planer 

Plannavn, planID, vedtaksdato, 
evt. kartutsnitt, 

Reguleringsplan for Ytre Svennevik, plan ID 197401, stadfestet 
1.07.1974 

2.4 Annet planarbeid med 
betydning for 
planforslaget 
Plannavn, planID, status, evt. 
kartutsnitt 

Detaljreguleringsplan for Svennevikbukta, plan ID 200702 (sak 
2007/1095) 

2.5 Aktuelle politiske vedtak 
Organ, dato, saksnummer 

nei 

 
3. Forslagsstillers beskrivelse av planideen 
3.1 Hensikt med 

planarbeidet 
Justering etter dagens situasjon av eks. tomter, bestemmelser, 
byggegrenser, formål, infrastruktur, tilrettelegging for allmenheten 

3.2 Planidé  
formål, omfang, adkomst 

Vises til hensikten med planen 

3.3 Eventuelle skisser nei 
3.4  Framdrift 

Melding om oppstart, 
oversending av planforslag, 
utbygging 

Oppstart - jan. 2019 

 
4. Avklaringer  
4.1 Er planomriss tilstrekkelig 

Planområdet må tilpasses 
eksisterende planer 

ja 

4.2 Vil foreslått regulering 
erstatte gjeldende planer  
Planer som erstattes i sin 
helhet, kan oppheves 

ja 

4.3 Teknisk infrastruktur 
Veg, vann- og avløpsanlegg, 
GS-veg, parkeringsdekning, 
kommunalt/ privat 

Ja (siden det ikke er plan for større fortetting av eks. boligområder, 
vil ikke teknisk plan for håndtering av overvann, offentlig VA-nett, 
belysningsplan, renovasjon slå inn). Krav om tilkobling til offentlig 
ledningsnett må legges inn i bestemmelser. 
Skiltplan + rekkefølgekrav (skilting/ markering av offentlige arealer) 

4.4 Offentlige formål 
Teknisk infrastruktur, 
grønnstruktur, annet 

Ja (kommunal vei, eks. snuarealer, eks. offentlig parkeringsplass, 
friområde, badeplass, uteplass, lekeplass) 

4.5 Trafikksikkerhet 
Lyngdal kommune har som mål 
om å oppnå godkjenning som 
«Trafikksikker kommune». Vi vil 
i all arealplanlegging ha et 

Frisiktsoner, snuplasser, g/s-vei fra Rosfjord stranda og opp til 
Svennevik 
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særlig fokus på trafikksikkerhet. 
Hvordan trafikksikkerhet er 
vurdert og sikret i planen skal 
beskrives særskilt.  

4.6 Antatt viktige tema 
Naturgrunnlag, biologisk 
mangfold, grøntstruktur, 
landskap, strandsone, 
friluftsinteresser, viltinteresser, 
vassdragsforvaltning, 
forurensing, kulturlandskap, 
kulturminner, landbruk, 
infrastruktur, senterstruktur, 
utbyggings-rekkefølge, estetikk 
og byggeskikk, universell 
utforming/ tilgjengelighet, leke- 
og oppholdsarealer, ROS osv. 

grøntstruktur, landskap, strandsone, friluftsinteresser, 
vassdragsforvaltning, forurensing, kulturlandskap, kulturminner, 
infrastruktur, estetikk og byggeskikk, universell utforming/ 
tilgjengelighet, leke- og oppholdsarealer, ROS osv. 

4.7 Potensielle 
interessekonflikter 

nei 

 
5. Planbeskrivelse, planprogram og konsekvensutredning 
5.1 Samsvarer planideen 

med overordnede planer 
og styringsverktøy? 
Evt. hva samsvarer ikke? 

ja 

5.2 Omfattes planarbeidet av 
KU-forskriften? 
Forslagsstiller har et 
selvstendig ansvar for å 
vurdere spørsmålet. Ved tvil 
skal planfaglig konsulent 
vurdere spørsmålet i eget notat. 

nei 

5.3 Planbeskrivelse 
Planbeskrivelsen skal beskrive 
planens formål, hovedinnhold 
og virkninger samt planens 
forhold til rammer og 
retningslinjer som gjelder for 
det konkrete området. 
Lyngdal kommunen krever at 
planbeskrivelsen skal ha et 
eget punkt som redegjør for 
virkninger for folkehelse i 
planområder og 
influensområder. Videre et eget 
punkt som redegjør for hvordan 
trafikksikkerhet er vurdert og 
ivaretatt i planforslaget.  

ja 

 
 
6. Medvirkning og kunngjøring av planarbeid 
6.1 Opplegg for aktiv 

medvirkning 
Minstekrav, informasjonsmøte, 
sosiale medier, spesielle 
grupper 

Aktiv kontakt med båtforening og parter som ønsker endringer 

6.2 Adresselister 
Kan bestilles eksternt 

Kan bestilles 

6.3 Skal det igangsettes 
forhandlinger om 
utbyggingsavtale? 

Nei 
Eventuelt oppdatering av de gamle utbyggingsavtalene.   

 
7. Konklusjon 
7.1 Er det sannsynlig at 

planideen kan 
gjennomføres? 

ja 

7.2 Anbefaling 
Kommunen anbefaler oppstart 
av planarbeid/ anbefaler ikke 
oppstart av planarbeid/ 

Kommunen anbefaler oppstart av planarbeid. 
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anbefaler at spørsmålet om 
regulering fremmes som sak for 
forvaltningsutvalget jf. PBL §12-
3 andre ledd. 

 
8. Plangebyr 
8.1 Gebyr sendes  

Navn og adresse 
AP Bygg AS, org.nr. 848218022 

Det må betales gebyr for behandling av planforslag i samsvar med en hver tids gjeldende gebyrregulativ når planen legges ut til 
offentlig ettersyn. 
 
Merk: Denne tilbakemeldingen fra kommunen bygger på de opplysninger og planfaglige forhold som 
forelå på det tidspunkt oppstartsmøtet ble avholdt. Planfaglige tema og prioriterte utredningsbehov for 
planarbeidet er angitt så langt dette har vært mulig på grunnlag av tilgjengelige opplysninger gitt i 
planinitiativet. Verken oppstartsmøtet eller referatet gir rettigheter i den senere saksbehandlingen. 
 
 
GENERELL INFORMASJON 

 
Kunngjøring av planarbeid 
Forslagsstiller skal varsle oppstart av planarbeidet. Annonsen skal varsles i avisen Agder og på 
kommunens nettside. Annonsetekst sendes elektronisk til kommunens saksbehandler i word-format 
og kart i pdf-format og sosi-format. Varsel om oppstart skal gjøres i henhold til MDs veileder T-1490 
kap. 1.3. 
 
Planmateriale 
Planforslaget skal utarbeides i tråd med MDs ”T-1490 Reguleringsplan – Utarbeiding av 
reguleringsplan etter plan- og bygningsloven”, lovkommentaren til plan- og bygningsloven, veilederen 
til kart- og planforskriften og den nasjonale produktspesifikasjonen for arealplan og digitalt 
planregister. Detaljeringsgraden i plankart og bestemmelser skal være slik at kommunen kan forvalte 
arealene på en samlet og forsvarlig måte blant annet gjennom påfølgende byggesaksbehandling. 
Planen skal også for øvrig gi et godt grunnlag for bruk og vern av arealene. 
 
Planbeskrivelse/ konsekvensutredning:  

o Innhold og struktur skal samsvare med vedlegg 2 til T-1490 – Sjekkliste for planbeskrivelse 
o Trafikksikkerhet er et fokusert tema i kommunen og må vektlegges i planarbeidet 
o Fylkesmannens sjekkliste for ROS kan benyttes 
o Skal leveres i word-format 

 
Plankart: 
Se kommunens veileder for framstilling og kontroll av digitalt plankart. 
 
Bestemmelser: 
Bestemmelser skal leveres i word-format.  
 
Profiler, snitt og illustrasjoner: 
Eventuelle profiler, snitt og illustrasjoner skal leveres i pdf-format. Eventuelle 3D-visualiseringer skal i 
utgangspunktet leveres i format som kan åpnes uten spesialprogram. 
 
Vedlegg ved oversending av planforslag:  

o Kopi av oppstartsannonse 
o Kopi av oppstartsbrev 
o Adresseliste for oppstartsbrev 
o Innkomne innspill til planarbeidet 
o Evt. fagrapporter 

 
Vedlegg 

o ROS sjekkliste Lister 
o Veileder – framstilling og kontroll av digitalt plankart 
o Eventuelt: Kommuneplanens arealdel – ROS-analyse 
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PLANINITIATIV 

for  

REGULERING AV EIENDOMMENE – gnr/bnr 
62/etter liste i  

LYNGDAL KOMMUNE 

 

           Figur: Illustrasjon  
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                   Detaljregulering for gnr 62, bnr. 156 

 1 

 
 
 
Oppdragets navn:   Detaljregulering for eiendommene 

Gnr. 62, bnr. Se liste (kartutsnitt) 
 
 
Dokumentets navn:   Planinitiativ 
      
 
 
Oppdragsgiver:   AP Bygg AS, v / Arne Pettersen  
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1. Nøkkelopplysninger 
Sted/adresse: 
Neseveien 16, 4580 Lyngdal, Lyngdal kommune 
Gnr./ bnr.: 62/ iht. kartutsnitt 
 
Forslagstiller: 
AP Bygg AS, Nye Monoddveien 9, 4580 Lyngdal   
Arne Pettersen, Neseveien 16, 4580 Lyngdal. 
 
Grunneiere:  
Iht. Til kartutsnitt. 
Detaljert oversikt vil følge plan. 
 
Gjeldende planstatus: 
Ytre Svennevik.  PLANID: 197401 
Boligområde. 
Naust. 
 
Planområdets areal i daa:  
Totalt areal blir ca. 53 000 m². 
 
Viktigste foreslåtte reguleringsformål:  
Formålet med reguleringen er å legge til rette for mulig fortetting, justering av avvik i 
gjeldende plan og reell situasjon. Planarbeidet gir anledning til å integrere tidligere 
dispensasjoner, og reguleringsendringer i en helhetlig og endelig plan.  
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2. Planområde  

2.1 Hensikt og Bakgrunn    
Drag Arkitektur og Byggteknikk AS fremmer forslaget på vegne av Klm Hus AS. 

Hensikten med planen er å legge til rette for justering av område mot sjø, 
fortetting av boliger med tilhørende infrastruktur på mulige områder. Området 
er i dag delvis bebygd med boliger. Hovedsakelig vil formålet være å samle 
tidligere planer og dispensasjoner i en helhetlig og samlet plan. 

 

 

2.2 Gjeldende plan 
Områdereguleringsplan for Ytre Svennevik.  PLANID: 197401. 
Med tilhøyrande  planrevisjoner. 
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3. Beskrivelse av prosessen for planarbeidet   

3.1 Beliggenhet 
Området er beliggende i området ved neset på Ytre Svenevik. 
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Tilkomst til område vil ikke endres i planarbeidet. 

Atkomst til sjøsiden, båthus og brygger, vil være ett tema i planarbeidet. 

 

 

3.2 Avgrensing  
Planen vil legges fram med planavgrensning omtrent som vist nedenfor.  

Avgrensingen vil justeres videre i prosessen. 

Da det på nåværende tidspunkt er vanskelig å få komplett oversikt over alle 
problemstillinger i området, anbefaler vi en bred varsling. Derfor foreslås den skisserte 
avgrensningen. 
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3.3 Planprosess 
Vanlig planprosess skal følges i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 5.1 og 5.1. I 
tillegg regner vi med avklaringer i oppstartsmøte med kommunen for ytterligere 
høringsinstanser som vil kunne være aktuelle utover lovens minstekrav for området.  

Det vil bli vurdert bredere involvering av beboere, og andre interesser. Det kan være 
aktuelt med all-møte tidlig i planprosessen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Vedlegg: 
Ingen 
 
 
Siste revisjon: 16.10.18 
 
 

Med hilsen 
For Drag Arkitektur og Byggteknikk AS 
 
 
 
 
Stein Åge Fuglestveit 
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Metode 

Analysen er gjennomført med utgangspunkt i sjekkliste basert på rundskriv fra DSB (veileder for 

kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser). I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i relevante 

kravdokumenter. Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell og teoretisk vurdering sortert i 

hendelser som kan påvirke planområdets funksjon, men også hendelser som direkte kan påvirke 

omgivelsene.  

 

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 

- Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig, forholdet er kontinuerlig tilstede 

- Sannsynlig (3) – kan skje av og til, periodisk hendelse 

- Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig) 

- Lite sannsynlig (1) – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men det er en 

teoretisk sjanse 

 

Vurdering av konsekvenser av uønsket hendelse er delt i: 

- Ubetydelig (1) – ingen person eller miljøskade, systembrudd er uvesentlig 

- Mindre alvorlig (2) – Få/små person eller miljøskader, systembrudd kan føre til skade dersom 

reservesystem ikke finnes 

- Alvorlig (3) – alvorlig (behandlingskrevende) person eller miljøskader, system settes ut av drift over 

lengre tid 

- Svært alvorlig (4) – personskade som medfører død eller varig mén, mange skadde, langvarige 

miljøskader, system settes varig ut av drift 

-  

Samlet vurdering av risiko er vist i følgende riskomatrise: 

SANNSYNLIGHE

T 

KONSEKVENSER 

1 Ubetydelig 2 Mindre alvorlig 3 Alvorlig 4 Svært alvorlig 

4 Svært sannsynlig 4 8 12 16 

3 Sannsynlig 3       Grønn 6          Gul 9              Rød 12 

2 Mindre sannsynlig 2 4 6 8 

1 Lite sannsynlig 1 2 3 4 

 

- Hendelser i røde felt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak er nødvendig. 

- Hendelser i gule felt indikerer tiltak med hensyn til tiltak som reduserer risiko. 

- Hendelser i grønne felt indikerer akseptabel risiko. 

 

ROS sjekkliste med forslag til risikoreduserende tiltak  

Uønskede hendelser, konsekvenser og risikoreduserende tiltak er sammenfattet i tabellen under.  

(S = sannsynlighet, K = konsekvens, R = risiko) 

 
Nr. Uønsket 

hendelse 

Aktuelt S K R Kommentar Forslag til risiko-

reduserende tiltak JA NEI 

1 NATURGITTE FORHOLD 

1.1 Er området utsatt 

for snø- eller 

steinskred? 

 X    Ikke aktuell problemstilling  

1.2 Er det fare for 

utglidning (er 

området geoteknisk 

ustabilt)? 

 X    Ikke aktuell problemstilling -  
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1.3 Er området utsatt 

for springflo/flom i 

sjø/vann? 

 X    Ikke aktuell problemstilling. 

Bygningsmasse for varig 

opphold er lokalisert betydelig 

høyere enn risikosone for 

flomnivå.  

-  

1.4 Er området utsatt 

for flom i elv/bekk, 

herunder lukket 

bekk? 

 X    Ikke aktuell problemstilling - 

1.5 Er det radon i 

grunnen? 

 X    Det er ikke utført 

radonmålinger i området. 

Byggeforskriften stiller entydige 

krav til radon, og en ser ikke 

behov for å gå utover disse 

kravene.  

- Bygningsmessige tiltak 

mot radon utføres iht. 

lokal vurdering, PBL 

og tekniske 

forskrifter. 

1.6 Ekstremvær/klima-

utfordringer 

 X      

2. Miljø 

2.1 Forurensninger i 

grunnen 

 X    Ikke kjennskap til forurenset 

grunn i området. 

- 

2.2 Støy  X    Ingen kjente støykilder i 

umiddelbar nærhet til området. 

-  

3 INFRASTRUKTUR 

3.1 Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en risiko for 

området? 

3.1.1 - hendelser på veg  X    Ikke aktuelt -  

3.1.2 - hendelser på 

jernbane 

 X    Ikke aktuelt - 

3.1.3 - hendelser på 

sjø/vann/elv 

 X    Ikke aktuelt - 

3.1.4 - hendelser i luften  X    Ikke aktuelt - 

3.2 Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende virksomheter (industriforetak etc.), 

utgjøre en risiko for området? 

3.2.1 -utslipp av giftige 

gasser/væsker eller 

eksplosjonsfarlige/ 

brennbare gasser/ 

væsker 

 X    Ikke aktuelt - 

3.3 Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området: 

 -elektrisitet 

(kraftlinjer) 

 X    Ikke aktuelt -  

 -teletjenester  X    Ikke aktuelt -  

 -vannforsyning  X    Ikke aktuelt - 

 -renovasjon/ 

spillvann 

 X    Ikke aktuelt - 

3.4 Påvirkes området 

av magnetiske felt 

fra el.linjer? 

 X    Ikke aktuelt - 

3.5 Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor 

området: 

3.5.1 -til skole/ 

barnehage og 

nærmiljøanlegg? 

 X    Ikke aktuelt -  

3.5.2 -til busstopp/ 

kollektive 

forbindelser? 

 X    Ikke aktuelt 

 

- 
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3.6 Brannberedskap 

3.6.1 -spesielt farlige 

anlegg i området? 

 

 X    Ingen - 

3.6.2 -har området 

utilstrekkelig 

brannvannforsyning 

(mengde og trykk)? 

 

X  1 3 3 Området ligger i umiddelbar 

nærhet til vann, og dette vil 

kunne brukes som 

sekundærkilde ved slukking.  

- 

3.6.3 -har området bare 

en mulig 

atkomstrute for 

brannbil? 

 

X  1 3 3 Vegen inn til omsøkt område er 

en lav-ÅDT veg, med lav risiko 

for redusert adkomst. 

- 

4 TIDLIGERE BRUK 

4.1 Er området 

påvirket/ forurenset 

fra tidligere 

virksomheter?  

F.eks gruver, 

militære anlegg, 

industri 

 X    Ingen - 

5 OMGIVELSER 

5.1 Er det regulerte 

vannmagasiner i 

nærheten, med 

spesiell fare for 

usikker is? 

 X    Ikke aktuelt  - 

5.2 Finnes det naturlige 

terrengformasjoner 

som utgjør spesiell 

fare (stup etc.) 

 

 X    Ikke aktuelt  -  

6 ULOVLIGE VIRKSOMHETER 

6.1 Sabotasje og 

terrorhandlinger 

 X    Ikke aktuelt. - 

 

Utover det som er kommentert i tabellen over, er det innenfor planområdet ikke registrert 

faremomenter i kommuneplanens arealdel eller i offentlige kartdatabaser.  
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 Arkivreferanse: 2020/15-13 
 Arkivkode: 201904/5/4/5/6/6/4/L13 
 Saksbehandler: Britt Alice Oseassen 
 Adm.enhet: Arealforvaltning og miljø 
 Dato: 05.06.2020 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Utvalg for miljø plan og 
teknisk 

16.06.2020 48/2020 

Kommunestyret 18.06.2020  

 

Fastsetting av planprogram for Detaljreguleringsplan for fritidsboliger på øvre Øyna, 
Revøy plan ID 201904 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-9 fastsettes fremlagte planprogram angående 
«Detaljreguleringsplan for fritidsboliger på øvre Øyna, Revøy» plan ID 201904 med følgende justeringer: 

1. Kapitel 3 avsnitt «Rikspolitiske retningslinjer» suppleres med «Statlige planretningslinjen for 
klima- og energiplanlegging og klimatilpasning» vedtatt 28.09.18 

2. I tabell kapitel 6 over tema som skal utredes spesielt tilføyes klima/klimagassutslipp, 
overvannshåndtering samt at Konsekvensutredningen som skal utføres omfatter en gjennomgang 
av hva som allerede finnes av tilgjengelige (regulerte) tomter i området 

 
 
Vedlagte planprogram er oppdatert iht. innstilling. 
 
Bakgrunn for saken: 
Det er vurdert at Detaljreguleringsplan for fritidsboliger på øvre Øyna, Revøy plan ID 201904 
faller inn under kriteriene for planer som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram jfr. § 6 bokstav 
b vedlegg I pkt. 25. Et planprogram er et forarbeid til den kommende planen og beskriver alle viktige 
forhold til kommende planprosess. Det er kommunen som planmyndighet som skal behandle og fastsette 

SAKSFRAMLEGG
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planprogrammet. Planprogrammet fastsettes før planprosessen går videre etter meldingsfasen. Arbeidet 
med detaljene i selve planen kommer etter at planprogrammet er vedtatt.  
 
I samsvar med krav i Plan- og bygningsloven (2009) § 4-1 utarbeidet forslagsstiller et planprogram som 
ble behandlet av utvalg for miljø, plan og drift i møte 21.01.20 sak 7/2020, hvor følgende vedtak ble 
fattet:  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-9 og § 4-1 vedtar utvalget at forslag til planprogram for 
«Detaljreguleringsplan for fritidsboliger på øvre Øyna, Revøy» plan ID 201904 kan legges ut til offentlig 
ettersyn med minimum seks ukers høringsfrist.  
Det tilføyes i pkt. 9 vedrørende medvirkning at eventuelle hytteforeninger, velforeninger og grendeutvalg 
på Revøy også anses som part som skal varsles.  
 
Forslag til planprogram ble av regulant lagt ut til offentlig ettersyn samtidig med melding om oppstart av 
planarbeidet. Planprogrammet ble også lagt ut på kommunens hjemmeside med frist til å 
komme med merknader innen 31.03.20. 
 
Det kom inn flere merknader, men kun 3 av uttalelsene hadde merknader til planprogrammet 

Agder Fylkeskommune, brev 12.03.20 
Fylkeskommunen mener at en ikke bør gå videre med et planarbeid som skissert i oppstartsmeldingen. 
Dersom en likevel velger å gå videre med planarbeidet er det viktig at landskapsvirkning og konsekvenser 
for friluftsinteressene vurderes nøye. Konsekvensutredningen bør omfatte en gjennomgang av hva som 
allerede finnes av tilgjengelige (regulerte) tomter i området. 
 
Fylkesmannen brev 04.03.20 
Fylkesmannen mener primært at en ikke bør gå videre med dette planarbeidet. Dersom en likevel går 
videre med planarbeidet, er det viktig med en grundig konsekvensutredning av alle relevante tema 
Det er allerede en del områder på Revøy som er utbygd eller avsatt til utbygging. Resterende LNF-
områder/friluftsområder bør beholdes som tilgjengelige natur- og friluftsområder for allmennheten.  

Ift planprogrammet uttaler Fylkesmannen at alle tema som er satt opp i tabellen over aktuelle tema, må 
utredes. I tillegg mener de at klima er et tema som må tas med i KU. Da med tanke på hvilke virkninger en 
utbygging har på klimagassutslipp og mulighet for å begrense dette med for eksempel klimavennlige 
materialer og eventuelt andre krav. Klimatilpasning er også viktig, men kan være en del av ROS-analysen. 

 
NVE, brev datert 17.03.20 
Planlegging etter PBL skal bidra til å redusere klimagassutslipp og redusere risiko og sårbarhet som følge 
av klimaendringer.  NVE viser til planprogrammet kap. 3 om overordnede rammer og premisser - 
rikspolitiske retningslinjer og forutsetter at den Statlige planretningslinjen for klima- og energiplanlegging 
og klimatilpasning legges til grunn for planarbeidet.   
Videre bemerkes det at planområdet består i hovedsak av skog og skrinn fastmark. Fortetting og utvidelse 
av områder for fritidsbebyggelse bidrar til økt andel med harde flater og kan endre overflateavrenning i et 
område. Samtidig kan klimaendringer bidra til hyppigere episoder med ekstremnedbør. Det er derfor 
viktig i en tidlig planfase å ha en bevissthet rundt hvilke arealer som er egnet til infiltrasjon og fordrøyning 
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av vann, hvilke arealer som kan bidra til sikker bortledning av overvann på overflaten og hvilke arealer 
som er best egnet å bygge på. 

 
 
Vurdering: 
Et planprogram skal være en plan for planprosessen og angi utredningstema. Det er fra offentlige 
myndigheter kommet innspill på at planprogrammet bør suppleres med ett par punkter/tema. Iht. 
innkomne merknader anbefales følgende tilføyinger i planprogrammet: 

 Kapitel 3 avsnitt «Rikspolitiske retningslinjer» suppleres med «Statlige planretningslinjen for 
klima- og energiplanlegging og klimatilpasning» vedtatt 28.09.18 

 I tabell kapitel 6 over tema som skal utredes spesielt tilføyes klima/klimagassutslipp, 
overvannshåndtering samt at Konsekvensutredningen som skal utføres omfatter en gjennomgang 
av hva som allerede finnes av tilgjengelige (regulerte) tomter i området 

 
 
Konklusjon: 
Kommunedirektøren anbefaler at framlagte planprogram med foreslåtte justeringer fastsettes. 
 
 
Vedlegg: 

1 Planprogram revidert iht innstilling 
2 Gjenpart: NVEs innspill til varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for Øyna Revøy 
3 Gjenpart: Vedr. 20-08432-3 - Lyngdal kommune - Detaljregulering for deler av gnr. 5 og 6 Revøy - 

Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram 
4 Gjenpart: Innspill til planprogram og oppstart av planarbeid - Øvre Øyna på Revøy - del av 5/4 og 

5/6 - PlanID 201904 - Lyngdal kommune 
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1 Bakgrunn for planarbeidet 
Arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen har, på oppdrag fra grunneiere Tor Jervid Gabrielsen, 
Aud Jorunn Ådneberglig, Gerg Sylvia Glad og Paul Inge Vold, blitt forespurt å utrede muligheten for 
utvikling av fritidsboligtomter på deres eiendommer. Det har blitt foretatt et oppstartsmøte med 
administrasjonen i Lyngdal kommune, hvorav det på bakgrunn av overordnet planstatus ble stilt krav 
om konsekvensutredning. Dette planprogrammet er en sammenstilling av momenter man på dette 
stadiet mener bør utredes ved en senere konsekvensutredning og planprosess. 
 
 

2 Hovedmålsetninger – utviklingsønske 
Hovedmålsetningen med ønsket reguleringsprosess er å se på mulighetene for etablering av nye 
fritidsboliger i et område som tidligere er regulert til friluftsformål på Revøy i Lyngdal kommune. 
Grove anslag på et tidlig stadium antyder en utnyttelse i størrelsesorden 10 frittliggende fritidsboliger 
med tomtestørrelser fra 500 – 700 m2. Det vil innenfor området være avsatte områder til nødvendig 
areal for infrastruktur, samt tas høyde for videre ferdsel til friluftsområder utenfor planområdet. 
 

3 Overordnede rammer og premisser 
Naturmangfoldloven 
Det er ifølge naturbase.no ingen registrerte forekomster av truede, rødlistede eller sortelistede arter 
innenfor foreslått planområde. 

Kulturminneloven 
Riksantikvarens database over kartlagte kulturminner,” Askeladden”, inneholder en oversikt over 
automatisk fredede kulturminner. Det foreligger ikke registreringer av kulturminner innenfor 
foreslått planområde. 

Regionale planer og lokale planer 
Kommuneplan for Lyngdal 2014 - 2025 
Revøy Ytre og Midtre/Småbåthavn Korshamn - endring - reguleringsplan 

Rikspolitiske retningslinjer  
Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2011) 
Barn og unges interesser i planleggingen (1995) 
Statlige planretningslinjen for klima- og energiplanlegging og tilmatilpassning (2018) 

Arealressurser 
Skog - høg, middels bonitet 
Uproduktiv skog 
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Figure 1 Foreslått planavgrensing markert med stiplet strek. Kilde: KSO

4 Planområdet 
Planområdet er lokalisert øst for Øvre Øyna, på Revøy i Lyngdal kommune. Planområdet er ca. 16 
km syd for Lyngdal sentrum, med adkomst fra FV4078/FV4080, tidligere FV410/FV552. Videre er 
retning syd fra Lyngdal sentrum Videre adkomst er over kommunale og private veier Broneskogen, 
Årdalskilen og Øvre Øyna. 
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Figure 2 Foreslått planområde sammenstilt med gjeldene planer. Kilde KSO/Flekkefjord kommune

5 Gjeldene arealplaner i området  
Illustrasjon under viser sammenstilling av foreslått planområde med gjeldende reguleringsplaner i 
området. Foreslått planområde er markert med sort stiplet linje, og ligger med hovedvekt innenfor 
reguleringsplan «Revøy Ytre og Midtre/Småbåthavn Korshamn - endring – reguleringsplan» planID 
199606, mens noe av planområdet omfatter «Revøy – del av gnr. 5, bnr. 4 og 6 – innenfor regulert 
RB2 – Endring PD» planID 200101 og «Revøy – A1 og A2 m/småbåthavn mv. Langvågen – hytter - 
Endring» planID 200002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Problemstillinger og hovedspørsmål ved utvikling av området 
Det vil i forbindelse med utarbeidelse av planforslaget være nødvendig å vurdere i hvilken grad de 
enkelte temaer må utredes. Det vil i enkelte utredninger være behov for å engasjere eksterne 
konsulenter Det er allerede på et tidlig stadium blitt tydeliggjort, på bakgrunn av oppstartsmøte og 
tilgjengelige data, at enkelte temaer må utredes/vurderes spesielt. Andre viktige temaer som i 
planprosessen må vurderes er listet opp i tabell: 
 
Tema Kjente momenter 
Barn og unges interesser Lekeplass, friområder 
By- og stedsutvikling  
Byggeskikk og estetikk Utnyttelse, eksisterende byggestiler 
Gjeldene planer Gjeldene planstatus 
Konsekvensutredning, naturmangfold, 
landskapsvirkninger, ROS-analyse, virkninger av 
planforslaget 

 

Universell utforming/tilgjengelighet, folkehelse,  
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friluftsliv og sosial infrastruktur 
Landskap, 3D modell/landskapsillustrasjon  
Lokalklima  
Trafikkforhold, tekninsk infrastruktur Renovasjon 
Verneverdier/kulturminnevern Ingen registrerte 
Klima/klimagassutslipp  
Overvannshåndtering  
Gjennomgang av hva som allerede finnes av 
tilgengelige (regulerte) tomter i området. 

 

 
Allerede kjente momenter for utredning: 
 

 Naturtypekartlegging 
Som følge av at området ikke er avsatt til bebyggelse i overordnet plan, og at vurderinger av 
områdets naturtyper/biologisk mangfold ikke er gjennomført tidligere, vurderes en slik 
kartlegging å være nødvendig i forbindelse med konsekvensutredning av området. En slik 
kartlegging vil kunne belyse dagens tilstand og eventuelle avgrensninger/avbøtende tiltak. 
 

 Omregulering av LNF til byggeformål 
Områdets nåværende verdi som frilufts-/grøntområde må vurderes opp mot fremtidig 
situasjon ved en tenkt utbygging av området, eventuelle avbøtende tiltak må vurderes opp 
mot tenkt utnyttelse. 
 

 Landskapsvirkninger 
De tiltak planforslaget foreslår å åpne for må vurderes i et større landskapsbilde, og det må 
gjøres en vurdering av områdets verdi i en landskapssammenheng både i et før- og etter 
scenario. 

 
Planområdets beliggenhet på en naturlig hylle i terrenget på vestsiden av Lafjorden tilsier at fremtidig 
bebyggelses inntreden i landskapet må belyses og vurderes. Det er videre fra Lyngdal kommune 
påpekt viktigheten av 3D-modeller og landskapsillustrasjoner som må innarbeides i planforslaget, 
samt at bratte tomter får en særskilt vurdering. 
 
 

7 Alternative areal- og utviklingsløsninger 
Områdets topografi vil begrense lokaliseringen av boligbebyggelse, men plassering internt i området 
vil vurderes på bakgrunn av hvilke forhold som må hensyntas i det aktuelle området i planprosessen. 

Området vil bli vurdert i forhold til 0-alternativet, dagens situasjon. 
 

8 Databehov og utredningsmetodikk 
 
Databehov: 

Det vil i forbindelse med planarbeidet oppstå behov for registreringer og vurderinger for å kunne ta 
stilling til avgjørende spørsmål som beskrevet i pkt. 7 ”Problemstillinger og hovedspørsmål ved 
utvikling av området”. Nye registreringer må være beslutningsrelevante og detaljeringsnivået må 
samsvare med nivået på planarbeidet. 
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Metodikk for utarbeidelse av kombinert planbeskrivelse og konsekvensutredning: 

Etter gjennomførte konsekvensutredninger gjennomgås de ulike temaene systematisk og tas høyde 
for sett opp mot ønsket arealutnyttelse. Dagens situasjon og et ønske om fremtidig utnyttelse av 
arealet ligger til grunn for vurderingene. Illustrasjon av ønsket fremtidig situasjon utarbeides. 

Følgende fremgangsmåte for de ulike temaene vurderes: 
 Kjente forhold beskrives 
 Nødvendige kartlegginger utføres og beskrives 
 Ut fra kjente og nye data beskrives 0-alternativet, dagens situasjon. Temakart utarbeides. 

Bilder og evt. andre illustrasjoner fremskaffes / utarbeides. 
 Virkning av prosjektet beskrives og nødvendige tilpasninger foreslås. Det vurderes konkret 

hvilke følger vurderingene får for plankart og bestemmelser. 
 

9 Gjennomføring 
Arkitektfirmaet Kristiansen & Selmer-Olsen AS utfører planarbeidet på vegne av et 
grunneiersamarbeid i planområdet. Kontaktpunkt mot kommunen vil være representanter for 
administrasjonens planavdeling. Arkitektfirmaet vil benytte sin tverrfaglige kompetanse til å foreslå en 
gunstig utnyttelse basert på utredede momenter i konsekvensanalysen og landskapsbildet for øvrig. 

Medvirkning: 
De berørte og offentlige instanser vil i forbindelse med oppstartsvarsel og offentlig ettersyn få 
mulighet til å komme med innspill. Behov for ytterligere informasjon vil vurderes fortløpende i 
planprosessen. 

Parter som skal varsles: 
Grunneiere 
Naboer 
Agder Energi Nett AS 
Forum for natur og friluftsliv 
Fylkesmannen i Vest-Agder 
Landbrukskontoret 
NVE region sør 
Rådet for funksjonshemmede 
Eldrerådet 
Idrettsrådet 
Talsmann for barn og unge 
Renovasjonsselskapet 
Statens vegvesen 
Utvalg for miljø, plan og teknisk 
Vest-Agder fylkeskommune 
Hytteforeninger/velforening og 
grendeutvalg 

Fremdriftsplan: 

Januar/februar 2020: Politisk behandling av planprogram 

Februar/mars 2020: Melding om oppstart med planprogram til offentlig ettersyn 

September 2020: Planforslag levert til kommunen for 1. gangs behandling 

Oktober/November 2020: Behandling i utvalg 
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November/Desember 2020: Offentlig ettersyn 

Februar 2021: 2. gangs behandling i utvalg 

Mars 2021: Endelig behandling i kommunestyret 

Det legges ikke opp til ekstraordinære informasjonsmøter utover avklaringer som gjøres av 
grunneiere seg imellom. I hovedsak henvises det til oppstartsmelding/planprogram og offentlig 
ettersyn av planforslag. Skulle det melde seg behov for informasjon/bistand utover dette, ber vi 
involverte parter melde fra om dette. 
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1 

NVEs innspill til varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for Øyna 

Revøy - Lyngdal kommune 

Vi viser til varsel om oppstart datert 11.02.2020.  

Om NVE 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 

innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 

grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 

om hvordan innen disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og 

bygningsloven (pbl).  

NVEs innspill til varsel om oppstart for Øyna Revøy 

Klimaendringer i arealplanlegging 

I Statlige planretningslinjre for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning vedtatt 28.9.2018, blir 

det vist hvordan planlegging etter pbl. skal bidra til å redusere klimagassutslipp og redusere risiko og 

sårbarhet som følge av klimaendringer. Vi forutsetter at denne planretningslinjen legges til grunn for 

planarbeidet og viser til planprogrammet kap. 3 om Overordnede rammer og premisser - rikspolitiske 

retningslinjer.  

Planområdet på Øyna Revøy består i hovedsak av skog og skrinn fastmark. Fortetting og utvidelse av 

områder for fritidsbebyggelse bidrar til økt andel med harde flater og kan endre overflateavrenning i et 

område. Samtidig kan klimaendringer bidra til hyppigere episoder med ekstremnedbør. Det er derfor 

viktig i en tidlig planfase å ha en bevissthet rundt hvilke arealer som er egnet til infiltrasjon og 

fordrøyning av vann, hvilke arealer som kan bidra til sikker bortledning av overvann på overflaten og 

hvilke arealer som er best egnet å bygge på.  

NVE har ellers ingen konkrete innspill til varselet. Hvis dere ønsker faglig bistand til konkrete 

problemstillinger, så er det bare å ta kontakt med oss. 
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NVEs generelle innspill til varsel om planoppstart 

Flom, erosjon, skred og overvann 

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon og skred. 

Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, 

erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en 

detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.  

Hensynet til flom må også sees i sammenheng med lokal overvannshåndtering. Økt grad av utbygging i 

nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og krappere flomtopper 

nedstrøms. Dersom vassdraget ikke har kapasitet til å ta imot denne økte avrenningen, må det planlegges 

med tilstrekkelige fordrøyningstiltak i nedbørfeltet som kompenserer økningen. Dette må gjøres tidlig i 

planprosessen slik at det blir satt av tilstrekkelig areal til tiltakene. Se ellers informasjon om overvann på 

www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi.   

Vassdrag- og grunnvannstiltak 

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller 

ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for 

at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart 

frem av oversendelsesbrev.  NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom 

vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.  

Energianlegg 

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må 

derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. 

Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig. 

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere og verktøy: 

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 

innsigelse.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 

planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 

er vurdert og godt nok dokumentert. 

 www.miljokommune.no gir nyttige tips om overvannshåndtering i arealplanlegging.  

 

 For vurdering av overvann kan også følgende publikasjoner fra Norsk Vann være aktuelle. 

Norsk Vanns veileder A162 – «Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk 

Vanns rapport B22 - «Vann og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling», 

https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen. 

 

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.  
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NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 

interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og 

innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber 

om at alle plandokumenter sendes elektronisk til rs@nve.no. 

NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til 

konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og 

verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva 

en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.  

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 

 

 

Med hilsen 

 

Anne Cathrine Sverdrup 

regionsjef 

Marilyn Marskar 

Senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

   

   
 

  

Kopi til: 

FYLKESMANNEN I AGDER 

Lyngdal kommune 
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KRISTIANSAND S 

38 05 00 00 921 707 134 

Postadresse: E-post: Nettsted: 
Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal  postmottak@agderfk.no www.agderfk.no 

 

 

 
 
KRISTIANSEN & SELMER-OLSEN AS 
Strandgaten 32 
4400 FLEKKEFJORD 
 
 
Maren Holte 
 

 
   
 

Dato: 12.03.2020 

Vår ref: 20/08432-3 

Deres ref:    
Saksbeh.:  Diderik Cappelen 

 

  

 

Lyngdal kommune - Detaljregulering for deler av gnr. 5 og 6  Revøy - Varsel om oppstart 
av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram  
 
Det vises til ekspedisjon av 11.02.2020 der det meldes om oppstart av detaljregulering med 
tilhørende konsekvensutredning i ovennevnte område.  
 
Hensikten med planarbeidet er innregulering av ca. 10 nye fritidsboliger. Området er i dag 
regulert til friluftsområde.  
 
Det har over tid vært et betydelig utbyggingspress på deler av Revøy. Etter fylkeskommunens 
mening bør generelt de områdene som i dag er avsatt til grøntområder ikke omdisponeres til 
utbygging. Det aktuelle grøntområdet er dessuten del av et større sammenhengende 
friluftsområde samtidig som deler av området er til dels svært brattlendt og eksponert.  
 
Vi mener etter dette at en ikke bør gå videre med et planarbeid som skissert i 
oppstartsmeldingen. 
 
Dersom en likevel velger å gå videre med planarbeidet er det viktig at følgende hensyn vurderes 
særlig nøye: 
 

• Landskapsvirkning – herunder fjernvirkning av eventuell ny bebyggelse 

• Konsekvenser for friluftsinteressene. Eksisterende stier må kartlegges 
 
Konsekvensutredningen bør omfatte en gjennomgang av hva som allerede finnes av 
tilgjengelige (regulerte) tomter i området.  
 
Kulturminner og kulturmiljø 
Det må foretas en befaring for å avklare forholdet til evt. kulturminner i planområdet. Vi ber om at 
det tas kontakt med arkeolog Ghattas Sayej tlf. 47055907, epost: Ghattas.J.Sayej@agderfk.no  
for å avtale felles befaring og drøfte praktiske forhold knyttet til evt. kulturminneregistreringer, 
herunder omfang, gjennomføringstidspunkt, varsling overfor grunneiere m.m. Dersom det viser 
seg at det er behov for ytterligere arkeologiske registreringer, jfr. Lov om kulturminner § 9, vil 
tiltakshaver bli varslet skriftlig og få oversendt budsjett for registreringsarbeidet. 
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Med vennlig hilsen 
 
 
Ingvild Skjong 
leder planavdelingen       Diderik Cappelen 
     rådgiver 
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
 
 
 
Kopi til: FYLKESMANNEN I AGDER 
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E-postadresse: 
fmagpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 788 Stoa,  
4809 Arendal 

 Besøksadresse Arendal: 
Ragnvald Blakstads vei 1 
Besøksadresse Kristiansand: 
Tordenskjoldsgate 65 
 

 Telefon: 37 01 75 00 
www.fylkesmannen.no/agder 
 
Org.nr. 974 762 994 

  Vår dato:  Vår ref.: 

  04.03.2020  2020/1538 
     

  Deres dato:  Deres ref.: 

  12.02.2020  2922/MH 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Jørgen Sæbø, 38 17 61 92 
  
 
 
  

KRISTIANSEN & SELMER-OLSEN AS 
Att. Maren Holte 
Strandgaten 32 
4400 FLEKKEFJORD 
 
 

  

Innspill til planprogram og oppstart av planarbeid - Øvre Øyna på Revøy - 
del av 5/4 og 5/6 - PlanID 201904 - Lyngdal kommune 

Vi viser til oversendelse fra Kristiansen & Selmer-Olsen AS 11.2.2020.  
 
Bakgrunn: 
Det er lagt ut planprogram på høring og varslet oppstart av planarbeid med konsekvensutredning 
(KU) på Øvre Øydna på Revøy, altså øst på Øya. 
 
Det aktuelle området er avsatt til LNF-område i kommuneplanen. Det er en eldre reguleringsplan 
for store deler av Revøy. Det har vært en del endringer i denne. Det varsla planområdet er regulert 
til friluftsområde.  
 
Planprogrammet sier noe om bakgrunnen for, og hensikten med planarbeidet. Det ønskes å legge 
til rette for omkring 10 frittliggende fritidsboliger. Videre er rammer og premisser for planarbeidet 
omtalt, og det gis en foreløpig enkel beskrivelse av området.  
 
Det er satt en tabell med aktuelle tema for utredning og trukket fram tre «allerede kjente momenter 
for utredning». Disse er: Naturtypekartlegging, omregulering av LNF-område til byggeformål og 
landskapsvirkninger. 
 
Vurdering: 
Vi mener det er svært uheldig å ta av friluftsområde til utbygging. Det er allerede en del utbygde 
områder på Revøy. I tillegg er det områder som er lagt ut til utbygging i kommuneplan og 
reguleringsplaner som ikke er fullt utnyttet. Resterende LNF-områder/friluftsområder bør beholdes 
som tilgjengelige natur- og friluftsområder for allmennheten.  
 
Ved eventuelt videre planarbeid, mener vi de tre momentene som er satt opp som «allerede kjente» 
i planprogrammet er viktige. Vi mener også at de tema som er satt opp i tabellen over aktuelle tema, 
må utredes. I tillegg til det som er satt opp i tabellen, mener vi klima er et tema som må tas med i 
KU. Virkning av utbygging med tanke på klimagassutslipp og mulighet for å begrense dette, med for 
eksempel klimavennlige materialer samt eventuelle andre krav til utbyggingen må være med. 
Klimatilpasning er også viktig. Klimatilpasning kan være en del av ROS-analysen. 
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  Side: 2/2 

Vi ser at kommunen har satt en del krav til planarbeidet. Ved videre planarbeid er det viktig at disse, 
og andre krav som er satt for planarbeid i kommuneplanen følges opp. 
 
Vi viser ellers til sjekkliste for reguleringsplaner, som ligger på vår hjemmeside,: 
https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-agder/dokument-agder/plan-og-bygg/skjemaer---
plan-og-bygg/2018-fmav_sjekkliste-for-reguleringsplaner-02.pdf. Vi anmoder at denne blir benyttet 
ved oppstart av planarbeid. 
 
Når det gjelder medvirkning mener vi, som kommunen, at det må legge opp til mer medvirkning enn 
det som går fram av planprogrammet. Herunder vil bl.a. god dialog med naboer/hytteforeninger i 
omkringliggende område kunne være nyttig. 
 
Konklusjon: 
Vi mener det er svært uheldig å ta i bruk områder som nå er regulert/avsatt til friluftsområder/LNF-
områder, til utbygging. Vi mener derfor primært at en ikke bør gå videre med planarbeid her. 
 
Dersom en likevel går videre med planarbeidet, er det viktig med en grundig konsekvensutredning 
av alle relevante tema. 
 
 
Med hilsen 
 
Pia Karine Hem Molaug (e.f.) 
faggruppeleder plan 

  
 
Jørgen Sæbø 
rådgiver 
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
Kopi til: 
Agder fylkeskommune  Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 
Lyngdal kommune  Postboks 353 4577 LYNGDAL 
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 Arkivreferanse: 2020/3180-14 
 Arkivkode: 62/13/&13/&18 
 Saksbehandler: Jan Martinsen 
 Adm.enhet: Arealforvaltning og miljø 
 Dato: 04.06.2020 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Utvalg for miljø plan og 
teknisk 

16.06.2020 49/2020 

   

 

Gnr. 62, bnr. 13,26 - behandling av søknad om dispensasjon for riving av deler av 
eksisterende enebolig, bygging av garasje, anneks med carport og basseng. 

Endelig vedtak fattes av Utvalg for miljø, plan og teknisk. 
 
Kommunedirektørens anbefaling: 

Utvalg for miljø, plan og teknisk innvilger med hjemmel i plan og bygningsloven (PBL) § 19 - 2 søknad om 
dispensasjon fra arealformålet i gjeldende reguleringsplan samt byggeforbudet i Pbl §1-8 (100-
metersbeltet langs sjøen), for riving av deler av eksisterende enebolig, bygging av garasje, anneks med 
carport og basseng som omsøkt på eiendommen gnr. 62, bnr. 13 og 23 – Svennevik Ytre.  

Dispensasjonen innvilges med vilkår om at inntegnet kjøkken i annekset fjernes før 
Igangsettingstillatelse gis (viser til møtereferat av 28.09.2018). 

 
Bakgrunn for saken: 
Eiendommen omfattes av reguleringsplanen for Svennevik Ytre, Planid 197401 vedtatt i 1974. 
Mesteparten av eiendommen ble ved denne planen regulert til friområde til tross for at 
eiendommen i 1974 da var en boligeiendom med hus, brygger og båthus. 
 
I 2006 søkte Pettersson dispensasjon fra reguleringsplan for å utføre tiltak på eiendommen, 
men søknaden ble avvist med krav om at eiendommen først måtte reguleres. 
På bakgrunn av kommunens krav inngikk Pettersson som eier av 62/13,23, kompaniskap med 
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eier av 62/9 (Goksøyr) med hensikt å få samsvar mellom plan og faktisk arealbruk, samt å få 
ordende forhold i strandsonen med båtplasser. Omar Schevik ble engasjert til planarbeidet. 
Planforslag som ble levert i 2008 ble avvist med vedtak i HMPD med vedtak om at hele 
Svennevik-bukta måtte inngå i planen. Nytt planforslag for hele bukta ble vedtatt lagt ut til 
offentlig ettersyn i 2011. Siste planforslag ble levert i 2014, men behandlingen ble utsatt i 
påvente av Jordskifte for å avklare eiendomsforhold i Svennevik-bukta.  
Jordskiftet ble avsluttet i mai 2017. 
I forslag til reguleringsplan for Svennevik-bukta ligger eiendommen 62/13,23 som bolig. 
 
Det er nå gått over 12 år siden reguleringsarbeidet ble startet opp av Pettersson, uten at arbeidet er 
ferdigstilt. 
 
Reguleringsplanen ble lagt ut til offentlig ettersyn med frist for merknader satt til 24.04.2020, men det er 
forventet at det fremdeles kan ta litt tid før reguleringsplanen blir ferdig behandlet.  
 
Dispensasjonssøknaden er sendt på høring til overordnet myndighet, og Fylkesmannen i Agder skriver i 
sin uttalelse blant annet følgende:  
 
«Når det gjelder selve tiltaket, ser det ut til at dette er i samsvar med planforslaget som er sendt 
på høring. Fylkesmannen har ikke merknader til planforslaget når det gjelder søkers tomt. Vi ser 
derfor heller ikke grunn til å ha merknader til selve tiltakene det søkes dispensasjon for.  
Vi finner det imidlertid generelt sett uheldig å gi dispensasjon for tiltak midt i en planprosess. 
Man bør generelt ikke behandle en reguleringsplan og en dispensasjonssak for samme tiltak 
samtidig, men normalt avvente sluttbehandling av plansak.» 
 
Det er kommet inn merknad til nabovarsel fra Drageland Advokatfirma AS på vegne av eierne av 
gnr.62, bnr. 36.  
Merknaden går i hovedsak på at det er snakk om en betydelig utvidelse av bygningsmassen på 
eiendommen, at det vil endre områdets karakter og at tiltaket oppføres i strandsonen i et 
område som er regulert til friområde. 
I tillegg poengteres det at det pågår en reguleringsplanprosess, og at saken derfor burde avklares  
gjennom denne. 
 
Beskrivelse av tiltaket: 
 
Den delen av bygningen som søkes revet er på 76 m2 grunnflate og har 35 m2 i 2. etasje, totalt 
ca 110 m2 BRA. 
Annekset som søkes bygd er i en etasje og med lav takvinkel for ikke å være dominerende og 
ta utsikt for bakenforliggende bebyggelse. 
Nytt anneks som omsøkes om er på BYA = 80m2. I tillegg inngår et overbygg over 
inngangsparti til dagens bolig og ny uteplass på samlet BYA=42m2. 
Det inngår i tillegg carport for 2 biler med BYA 36m2 og en garasje på BYA=20 m2. 
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Eiendommen har et areal på 2740 m2, og her er en oversikt over aktuell bebyggelse: 
 
 

Eksisterende bebyggelse Beholdes / rives Ny bebyggelse etter søknad: 
Bolig i en etasje BYA:               194 m2 Beholdes Bolig i en etasje BYA:        194 m2 
Anneks (tilbygg til bolig) BYA:   76 m2 Rives Nytt Anneks BYA:                 80m2 
Terrasse 1 m over terreng:        37 m2 Rives Overbygget inngangsparti  42m2 
Båthus  BYA                                 54 m2 Beholdes Carport for 2 biler                36m2 
Parkering 3 plasser:                    54 m2 Fjernes Garasje 1 bil                          20m2 

  Båthus                                   54m2 
Totalt: 419ms (15,2 %)  Totalt:                   426m2 (15,5%) 

 
Tiltaket gir således liten endring i utnyttelsen av eiendommen. Økningen skyldes i hovedsak 
takoverbygg over uteplass og inngangsparti på dagens bolig. Ny terrasse på nordsiden bygges 
på bakkenivå og inngår ikke i måling av BYA. 
I gjeldende reguleringsplan planid 197401 er tillatt utnyttelse for boligeiendom 25%. Utnyttelsen 
av tomta er derfor lav sett i forhold til denne planen. 
Nytt anneks medfører at åpent steinsatt dike over tomta legges om og beholdes åpent. Diket er 
tørt hele sommeren. 
Videre inngår en natursteinmur på 0-1,5m for å avgrense kjøreareal mot terrenget mot sørøst 
på tomta. 
 
Vurdering: 
 
Mesteparten av eiendommen ble i 1974 regulert til friområde, selv om det allerede da var en 
boligeiendom.  Det er ikke tatt videre skritt for å tilrettelegge eiendommen som friområde, og 
eiendommen fremstår fremdeles som en (fritids)boligeiendom.  
 
 Alle tiltakene, med unntak av rivning av deler av eksisterende enebolig, vurderes til å være i strid med 
planformålet i gjeldende plan.  
 
Det er nå en ny reguleringsplan under behandling, og tiltakene er i samsvar med den nye planen. 
Reguleringsplanen har vært på høring hos overordnet myndighet, og Fylkesmannen har ingen 
innvendinger til verken denne delen av planen, eller selve dispensasjonssøknaden.  
Fylkesmannen bemerker dog at de finner det generelt sett uheldig å gi dispensasjon for tiltak midt i en 
planprosess. Man bør generelt ikke behandle en reguleringsplan og en dispensasjonssak for samme tiltak 
samtidig, men normalt avvente sluttbehandling av plansak.  
 
Administrasjonen er i prinsippet enig med Fylkesmannen, men ser at denne saken har gått over veldig 
lang tid, og at for å få en fremdrift i saken, kan det være rom for å behandle sakene parallelt. 
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Det foreligger merknad/protest fra Drageland Advokatfirma AS på vegne av eierne av gnr. 62, bnr. 
36, både på dispensasjonssøknaden og på ny reguleringsplan. 
 
Disse kan sammenfattes slik: 
 
Dispensasjonssøknad: 

 Merknad  vurdering 
1 En betydelig utvidelse av 

eksisterende bygningsmasse 
I og med at det skal rives et tilbygg blir økningen på ca 
7m2.  

2 Tiltaket vil endre områdets karakter 
både sett fra land og sjø 

Det er korrekt 

3 Utsikt og fritt «romm» foran bolig på 
62/36 reduseres 

Det rives et tilbygg i 2 etasjer, og bygges et anneks 
med mønehøyde som ligger på ca samme nivå som 
gulv i underetasje hos 62/36 

4 Tiltaket bør avklares gjennom 
reguleringsplan og denne prosessen 
anses å være i en avsluttende fase 

Prinsipielt enig, men denne saken har tatt så lang tid at 
det kan vurderes å innvilge en dispensasjon 

 
Reguleringsplan:  

1 Negative innvirkninger for 
allmenhetens ferdsel og opphold i 
strandsonen 

Boligen var den første på stedet. Den ligger veldig nær 
sjøen. Det er uklart hvordan tomten tidligere ble brukt, 
men området er i dag utilgjengelig for allmennheten. 
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2 Økt privatisering av strandsonen  Strandsonen er allerede privatisert, i.o.m. at 
eiendommen en boligtomt i et nokså tettbebygd  
boligområde. 

  

3 Byggeområdet må reduseres slik at 
det blir grøntareal/friområde langs 
felles adkomstvei til båtplasser 

Adkomstvei og bruksrettsgrense er avklart i jordskiftesak 
av 20.04.2017. Arealutnyttelsen av resten av området vil 
styres gjennom eventuell ny plan. 

4 Utnyttelsesgrad/fotavtrykk må 
reduseres   

Økningen blir minimal 

5 Gesims-/mønehøyde må reduseres 
og tilpasses eksisterende lave 
bygningsmiljø 

Gesims/mønehøyde på annekset tilpasses eksisterende 
lave bygningsmiljø. Høyeste mønehøyde på eksisterende 
bygg (den delen som ikke skal rives) er kt7,6, mens 
mønehøyde på det nye annekset er satt til kt 5,9. 

 
 
Saken har pågått over lang tid, og er godt opplyst fra søkers side.  
Overordnet myndighet har ingen merknad til arealutnyttelsen/arealformålet på angjeldende eiendom, 
hverken i forhold til ny reguleringsplan eller i forhold til dispensasjonssøknaden. Det er i søknad vist til 
fordeler knyttet til en innvilgelse, disse vurderes klart større enn ulempene. Etter en samlet vurdering, 
også mot utviklingen i området (ortofoto) vurderes ikke de bakenforliggende hensynet til arealformålet 
og byggeforbudet i et hundre-meters-belte langs sjø som vesentlig tilsidesatt. 
 
Nabomerknadene til både ny reguleringsplan og dispensasjonssøknaden er kommentert på en 
tilfredsstillende måte.  
  
Konklusjon: 
 
Tiltakene som det søkes dispensasjon for, er etter kommunedirektørens vurdering, i strid med gjeldene 
reguleringsplan, men med bakgrunn i hvor langt den prosessen med den nye reguleringsplanen er 
kommet, at tiltakene er helt i samsvar med denne, og at overordnet myndighet ikke har innsigelser til den 
nye planen, finner vi likevel å kunne innstille på at søknaden om dispensasjon innvilges.    
 
Vedlegg: 
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1 Referat etter møte 28.09.2018. 
2 Fasader og snitt tegning, 4.05.18 
3 plantegning, 4.05.18 
4 Riving del av bolig, 4.05.18 
5 situasjonsplan, 4.05.18 
6 Søknad disp fra byggeforbud i 100-m belte.pdf 
7 Uttalelse til søknad om dispensasjon for riving av deler av bolig og bygging av anneks - Neseveien 

8 - 62/13 - Lyngdal kommune. 
8 Kommentarer til merknad/protest til nabovarsel ift. tiltak på gnr. 62, bnr. 13 og 23 Neseveien 8: 

Bygging av "anneks" og uthus 
9 Foreløpig merknad til nabovarsel: Tiltak på gnr. 62, bnr. 13 og 23, Neseveien 8 i Lyngdal. Kjetil 

Pettersson 
10 Søknad om dispensajon fra reg.plan, 4.05.18 
11 TILLEGGS-MERKNAD TIL NABOVARSEL: Tiltak på gnr. 62, bnr. 13 og 23 
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MØTEREFERAT

Asplan Viak AS – Alleen 16 - Postboks 113 - 4575 Lyngdal - Tlf 38340220 - Faks 38340221 asplanviak.no

Oppdrag: 610837 – Bolig Svennevik 62/13,23
Møtedato: 27.9.2018 Kl:1200-01530 Sted: Rådhuset
Neste møte: Kl: Sted:
Referent: Kåre Kalleberg

Navn Firma Til stede Ref.
Kjetil Pettersson
Torhild H Eikeland
Margarita Hornung
Karl Emil Erlandsen
Roy Fredbo

Grunneier 62/13,23
Lyngdal kommune
Lyngdal kommune
Lyngdal kommune
Lyngdal kommune

X
X
X

X
X
X

Kåre Kalleberg Asplan Viak AS (AV)       X      X

Møtetittel:

MØTE NR 8 – MED KOMMUNEN

Sak Tekst Ansvarlig/frist

8.01 Formål
Formålet med møtet var en oppfølging av møtet de 14.8.2018 for å
avklare status  med byggesøknad  for Pettersson. Karl Emil  og Roy
deltok bare i starten å møtet.

8.02 Byggesøknad av 2.5.2018
 AV har søkt om riving av deler av eksisterende bygg og oppføring
av tilsvarende ny bebyggelse den 2.5.2018. Nabomerknader ble
oversendt med kommentarer 28.5.2018
 LK har nå foreløpig behandlet søknaden  med tilbakemelding i brev
datert 12.9.2018 mottatt av AV  25.9.18.

· Brevet fra kommunen ble drøftet:
Det må søkes disp fra bygging i 100m belte med nytt
nabovarsel

· Kjøkken  i anneks må tas vekk slik at det er et rent anneks
og  kun en boenhet på eiendommen.

· Tegninger må suppleres
· Erklæring om utendørs basseng må foreligge.

Konklusjonene ut naboklager via advokat og dagens
reguleringsstatus er at det er lite sannsynlig at byggesøknaden fører
fram til vedtak om bygging. Adm må da innstille på avslag.

Revidert byggesøknad kan da sendes etter at  ny reguleringsplan
har vært til 1.gangs behandling og  HMPD har gitt tilslutning til
arealdisponeringen.

Ut fra dette   kan kommunen avvente behandlingen av søknaden. LK
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MØTE NR. 2
2

Sak Tekst Ansvarlig/frist

8.03 Sammenføyning av bnr 13 og 33
Søknad om sammenføyning av bnr 13 og 33 ble levert på møtet. LK
får denne behandlet.
 Med sammenføyning vil det være en boligenhet på eiendommen.

8.04 Reguleringsplanen Svennevikbukta
Reguleringsplanen ble satt i gang i 2007 av Pettersson og Goksøyr i
2007 som har betalt for planarbeidet. Det antas at Båtforeningen har
stått for planarbeidet og justeringene etter 2011. Omar Schevik har
ikke svart på henvendelse fra AV.

LK har laget en komplett gjennomgang av  alle dokumenter i planen
med oversendelse 21.9.18.  Denne ble gjennomgått med konklusjon
at plankartet som ble lagt ut til siste offentlige ettersyn i 2015  ikke
var i tråd med  det  som var vedtatt.  Planprosessen er også høyst
uoversiktlig.
Ved ny regulering må følgende medtas:

· Avløpsanlegg i indre bukt
· Bekk fra myra må vises på siste del der den renner åpen til

sjøen.
· Nye parkeringsplasser til båtplasser.
·  Dagens situasjon/detaljer må vises i plankart.

Kommunen har bekreftet oppdrag til AV på utarbeidelse av ny plan.
Det er nye innspill fra båtforeningen om båtanlegg i på nytt sted på
bnr 43. Videre  er det ønskelig med å medta i plane GS veg  fram
vedtatt plan for Hogganstien  til avkjørsel til Eigerås.

Det er lite ønskelig å dra med seg historikken i tidligere planarbeid
og det ble drøftet om det skulle meldes oppstart for hele
planområdet på nytt for å kvitte seg med historikken eller bare for
utvidet del.

AV utarbeider forslag til ny melding som drøftes kommunen før
utsendelse.
Omfanget på planarbeidet vil med dette være endret i forhold til det
som er angitt med et større tidsforbruk.

AV
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Asplan Viak AS – Alleen 16 – Postboks 113 – 4575 Lyngdal – Sentralbord:  417 99 417 asplanviak.no - org. 910 209 205

Lyngdal kommune
v /Plansjefen
Postboks 353

4577 Lyngdal

Lyngdal, 19.3.2020

Deres ref: Deres dato: Vår ref: O:\ 610837/Kjetil Petterson\b_20_docx

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGING I 100-METERS BELTE LANGS
SJØEN -    GNR 62, BNR 13  - SVENNEVIK YTRE.

Vi viser til vår søknad av 2.5.2018 om dispensasjon fra arealformål i gjeldende reguleringsplan
for Svennevik (plan ID 1974 01) for riving av deler av eksisterende enebolig og bygging av
anneks med carport, uthus og anlegning av svømmebasseng på eiendommen 62/13 Svennevik
Ytre.

Det vises også til 3. gangs behandling av reguleringsplan for Svennevikbukta (plan ID 2007 02)
den 25.2.2020 det planen som ble lagt ut til nytt offentlig ettersyn med merknadsfrist 20.4.2020.
Søknaden om tiltaket er i tråd med denne planen.

I vår søknad av 2.5.2018 er det ikke angitt spesifikt at det søkes dispensasjon fra byggeforbudet
i 100-m belte fra sjøen.

Vi søker herved om dispensasjon fra byggeforbudet i 100-m belte langs sjøen.

Tiltaket
Hele eiendommen 62/13 ligger innenfor 100-m beltet langs sjøen og er i gjeldende plan  fra
1974  i hovedsak disponert til friområdet.
Mesteparten av eiendommen er i denne planen regulert til friområde til tross for at eiendommen
i 1974  var en boligeiendom med hus, brygger og båthus.  Det skjedde ingenting fra kommunen
eller daværende eier for å realisere planen/kreve innløsning til formålet offentlig friområde.

I forslag til reguleringsplan for Svennevik-bukta planid 2007 02 ligger eiendommen som bolig- jfr
utsnitt av planutkastet som er ligger ute til offentlig ettersyn.
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Utsnitt av planforslag 2007 02  3. gangs behandlet 25.2.2020

Tiltaket er beskrevet i søknaden om despensasjon fra arealformål datert 2.5.2018 og skal
gjengis her:

Den delen av bygningen som søkes revet er på 76 m2 grunnflate og har 35 m2 i 2. etasje, totalt
ca 110 m2 BRA.
 Annekset som søkes bygd er i en etasje og med lav takvinkel for ikke å være dominerende og
ta utsikt for bakenforliggende bebyggelse.

Nytt anneks som omsøkes om er på  BYA = 80m2. I tillegg inngår  et overbygg over
inngangsparti  til dagens bolig og ny uteplass på samlet BYA=42m2.
Det inngår i tillegg carport for 2 biler med BYA 36m2  og en garasje på BYA=20 m2.

Eiendommen bnr 13 har et areal på 2740 m2.
Dagens bebyggelse utgjør følgende bebyggelse

Bolig  i en etasje  BYA : 194 m2
Anneks  BYA:  76 m2
Terrasse 1m over terreng:                 37m2
Båthus BYA:  58m2
Parkering 3 plasser:  54m2
Sum BYA :  419m2   ( 15,2%)

Ny bebyggelse etter søknad vil være:

Bolig  i en etasje BYA:  194m2
Nytt anneks BYA:   80 m2
Overbygg inngangsparti BYA   42m2
Carport for 2 biler BYA:   36 m2
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Garasje  1 p plass BYA:                      20 m2
Båthus BYA:   54m2
SUM BYA: 426 m2 (15,5%)

Tiltaket gir således liten endring i utnyttelsen av eiendommen. Økningen skyldes i hovedsak
takoverbygg over uteplass og inngangsparti på dagens bolig. Ny terrasse på nordsiden byges
på bakkenivå og inngår ikke i måling av BYA.
I gjeldende reguleringsplan planid 197401  er tillatt utnyttelse for boligeiendom 25%. Utnyttelsen
av tomta der derfor lav sett i forhold til denne planen.

Nytt anneks medfører at åpent steinsatt dike over tomta legges om og beholdes åpent. Diket er
tørt hele sommeren.
Videre inngår en natursteinmur på 0.1,5m  for å avgrense kjøreareal mot terrenget mot sørøst
på tomta.

 Begrunnelse for å gi dispensasjon

Søknaden om dispensasjon for bygging i 100-m belte begrunnes i følgende punkter:

1. Hele eiendommen ligger i 100-m belte og ethvert tiltak vil kreve dispensasjon hvis ikke
tiltaket samsvarer med reguleringsplan

2. Tiltaket er i tråd med forslag til reguleringsplan for «Svenevik bukta plan ID 2007 02».
3. Omsøkte tiltak gir en ubetydelig endring av utnyttelsesgraden på eiendommen.
4. Det bygges ikke nærmere sjøen enn dagens bebyggelse.
5. Jordskiftet som er avholdt har avklart eiendomsforhold og gitt ordnede atkomstforhold til

båtplasser og naust ved sjøen i området.

På dette grunnlaget anmoder vi om at dispensasjon fra bygging i 100-m beltet blir gitt.

Vennlig hilsen
ASPLAN VIAK AS

Kåre Kalleberg

Kopi:  Kjetil Pettersson

Vedlegg: Nabovarsel  med kvitteringsliste
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E-postadresse: 
fmagpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 788 Stoa,  
4809 Arendal 

 Besøksadresse Arendal: 
Ragnvald Blakstads vei 1 
Besøksadresse Kristiansand: 
Tordenskjoldsgate 65 
 

 Telefon: 37 01 75 00 
www.fylkesmannen.no/agder 
 
Org.nr. 974 762 994 

  Vår dato:  Vår ref.: 

  20.04.2020  2020/2905 
     

  Deres dato:  Deres ref.: 

  24.03.2020  2020/3180  
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Jørgen Sæbø, 38 17 61 92 
  
 
 
  

Lyngdal kommune 
 
Postboks 353 
4577 LYNGDAL 
 
 

  

Uttalelse til søknad om dispensasjon for riving av deler av bolig og bygging 
av anneks - Neseveien 8 - 62/13 - Lyngdal kommune. 

Vi viser til oversendelse fra Lyngdal kommune 24.3.2020. 
 
Det søkes dispensasjon for riving av deler av bolig og bygging av anneks i Neseveien 8 i Svenevik. 
Søker anfører at de har ventet lenge på ny reguleringsplan for området. Da dette planarbeidet ikke 
har blitt ferdig, søker de nå om dispensasjon for å få gjennomført ønskede tiltak. Pt. er imidlertid 
"detaljreguleringsplan for Svenevig bukta, plan ID 2007 02" lagt ut til offentlig ettersyn, og sendt på 
høring med uttalefrist 24.4.2020. 
 
Når det gjelder selve tiltaket, ser det ut til at dette er i samsvar med planforslaget som er sendt på 
høring. Fylkesmannen har ikke merknader til planforslaget når det gjelder søkers tomt. Vi ser derfor 
heller ikke grunn til å ha merknader til selve tiltakene det søkes dispensasjon for. 
 
Vi finner det imidlertid generelt sett uheldig å gi dispensasjon for tiltak midt i en planprosess. Man 
bør generelt ikke behandle en reguleringsplan og en dispensasjonssak for samme tiltak samtidig, 
men normalt avvente sluttbehandling av plansak. 
 
Vi ber om kopi av vedtak i saken. 
 
 
Med hilsen 
 
Pia Karine Hem Molaug (e.f.) 
faggruppeleder plan  

  
 
Jørgen Sæbø 
rådgiver 
Landbruksavdelingen 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Kopi til: 
Agder fylkeskommune  Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 
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Fra: Kåre Kalleberg[Kaare.Kalleberg@Asplanviak.no]
Sendt: 12.05.2020 07:11:37
Til: post@lyngdal.kommune.no[post@lyngdal.kommune.no]
Kopi: Kjetil Pettersson[kjetil@petterssoninvest.no];
Tittel: VS: Merknad/protest til nabovarsel ift. tiltak på gnr. 62, bnr. 13 og 23 Neseveien 8: Bygging av "anneks" og uthus 

Vi  viser til mottatt merknad på nabovarsel  fra eier av 46/36 på vår  søknad dispensasjon   for bygging i 100 – beltet.
Nabovarsel er sendt ut 16.4.2020, jfr poststempel på kvitteringslisten.
 
Tidligere merknadene  fra eier av 62/36  knyttet til byggesøknaden  av 2.5.2018 er kommentert  i vårt brev av
28.5.2018.  Vi kan ikke se at det er anført  nye momenter fra eier av 46/36  knyttet til dispensasjonssøknaden.
Det er vedlagt et  brev av 24.4 2020 sendt til kommunen med merknader knyttet til offentlig ettersyn av
 reguleringsplanen for Svenvig bugta.  Disse merknadene  vil være en del av videre behandling av
reguleringsplanen.
 
Vi ber kommunen behandle byggesøknaden  av 2.5.2020 på  grunnlag av at reguleringsplanen  er 1.gangs behandlet
og lagt ut til offentlig ettersyn .
 
Mvh
 
Kåre kalleberg
 

Fra: Per Arve Drageland <advokat@drageland.no> 
Sendt: fredag 8. mai 2020 21:00
Til: Kåre Kalleberg <Kaare.Kalleberg@Asplanviak.no>; 'post@lyngdal.kommune.no' <post@lyngdal.kommune.no>
Kopi: 'kurteikeland@live.no' <kurteikeland@live.no>; 'tereik2@online.no' <tereik2@online.no>
Emne: Merknad/protest til nabovarsel ift. tiltak på gnr. 62, bnr. 13 og 23 Neseveien 8: Bygging av "anneks" og uthus
 
På vegne av eierne av naboeiendommen gnr. 62, bnr. 36, protesteres herved på nabovarselet først mottatt av
klient 25. april d.å. Nabovarselet er poststemplet flere dager etter dateringen på nabovarselet, og som sagt først
mottatt av min klient for to uker siden. Denne merknad/protest må således anses rettidig.
 
Det protesteres mot omsøkte tiltak tilsvarende som fremkommer av vedlagte merknader fra mai 2018, jfr. også
vedlagte merknad til forslag til detaljreguleringsplan av 24. april d.å. som skal anses som protest også ift.
nabovarselet.
 
Det er ikke snakk om noe anneks, men et digert tilbygg som nærmest fordobler bebygd areal, og spiser av areal
som fortsatt bør være friområde. Det er ennå ikke vedtatt noen reguleringsplan, og vilkårene for å innvilge
dispensasjon er således åpenbart ikke oppfylt.
 
Mvh
Drageland Advokatfirma AS
 
Per Arve Drageland
advokat
 

Fra: Per Arve Drageland 
Sendt: 24. april 2020 11:45
Til: 'post@lyngdal.kommune.no' <post@lyngdal.kommune.no>
Kopi: 'kurteikeland@live.no' <kurteikeland@live.no>; 'tereik2@online.no' <tereik2@online.no>;
fmavpost@fylkesmannen.no
Emne: Merknad ift. bl.a. 100‐metersbeltet og allmennhetens ferdsel i standsonen: Detaljreguleringsplan for
Svenevig Bukta, planID 200702
 
Vedlagt merknadsbrev med vedlegg, kun sendt pr. e‐post.
Jeg imøteser bekreftelse av mottak og registrert på sak.
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Mvh
Drageland Advokatfirma AS
 
Per Arve Drageland
advokat
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Fra:                                    Per Arve Drageland
Sendt:                                16.05.2018 20:47
Til:                                      'kaare.kalleberg@asplanviak.no'
Cc:                                      post@lyngdal.kommune.no
Emne:                                Foreløpig merknad til nabovarsel: Tiltak på gnr. 62, bnr. 13 og 23, Neseveien 8 i 
Lyngdal. Kjetil Pettersson

Undertegnede representerer Ester og Torbjørg Rosfjord, i anledning Deres nabovarsel datert den 2. mai 
d.å., som først ble mottatt av mine klienter den 11. d.m. To ukers merknadsfrist blir således nærmest 
illusorisk, også hensyntatt alle helligdagene. 
Mine klienter protesterer mot tiltaket. Tiltaket strider mot reguleringsplanen, og strider mot en rekke 
andre interesser i området, hvilket jeg vil komme tilbake til i mer utfyllende merknader senere. Det er 
åpenbart intet grunnlag for dispensasjon fra plankravet. At planarbeidet tar tid, underbygger nettopp 
kompleksiteten i området, hvilket igjen gjør det enda viktigere at tiltak først gjøres etter at en alminnelig 
planprosess er ferdigstilt, og at det dermed må stilles ekstraordinært strenge krav for å få dispensasjon 
fra plankravet i et tilfelle som dette, når det allerede er en pågående reguleringsplanprosess i området. 
Det vil bl.a. måtte stilles strenge krav til så vel byggegrenser/utnyttelsesgrad, samt kotehøyder og møne-
/gesimshøyder mm, som må ivaretas gjennom alminnelig reguleringsplanprosess, slik som er pågående. 
Jeg vil komme med mer utfyllende merknader innen den 25. d.m. (som blir to uker etter mottak av 
nabovarslet). 
Mvh 
Drageland Advokatfirma AS 
Per Arve Drageland 
advokat 
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Asplan Viak AS – Alleen 16 – Postboks 113 – 4575 Lyngdal – Sentralbord:  417 99 417 asplanviak.no - org. 910 209 205

Lyngdal kommune
v /Plansjefen
Postboks 353

4577 Lyngdal

Lyngdal, 2.5.2018

Deres ref: Deres dato: Vår ref: O:\ 610837/Kjetil Petterson\b_98_docx

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN SVENNEVIK YTRE
PLANID 197401 -    GNR 62 , BNR 13,23.
VEDLEGG B1 TIL SØKNAD RAMMETILLATELSE

På vegne av tiltakshaver Kjetil Pettersson søkes herved om dispensasjon fra gjeldende
reguleringsplan for riving av anneks til eksisterende bolig og bygging av nytt anneks og garasje
på eiendommen.

1. Dagens situasjon

Reguleringsplanen for Svennevik Ytre , Planid 197401, ble vedtatt i 1974. Mesteparten av
eiendommen gnr 62, bnr 13,23 ble ved denne planen regulert til friområde til tross for at
eiendommen i 1974 da var en boligeiendom med hus, brygger og båthus.  Det skjedde
ingenting fra kommunen eller daværende eier for å realisere planen/kreve innløsning.

Kjetil Pettersson kjøpte eiendommen i 2004 og har utført løpende renovering av boligen.  Han
har i 2017 bygget ny atkomstveg og fornyet brygge og båthus

Det er fram til i dag foretatt flere omreguleringen av planen fra 1974 herunder ny plan fra 1999
som grenser inn til eiendommen gnr/bnr 62/13,23.  Eiendommen bnr 62/13,23 ligger imidlertid
fortsatt i den gamle reguleringsplanen.

I Q1-2006 søkte Pettersson dispensasjon fra reguleringsplan for å utføre tiltak på eiendommen,
men søknaden ble avvist med krav om at eiendommen først måtte reguleres.
På bakgrunn av kommunens krav inngikk Pettersson som eier av 62/13,23, kompaniskap med
eier av 62/9 (Goksøyr) med hensikt å få samsvar mellom plan og faktisk arealbruk, samt å få
ordende forhold i strandsonen med båtplasser. Omar Schevik ble engasjert til planarbeidet.

Planforslag som ble levert i 2008 ble avvist med vedtak i HMPD med vedtak om at hele
Svennevik-bukta måtte inngå i planen. Nytt planforslag for hele bukta  ble vedtatt  lagt ut til
offentlig ettersyn i 2011. Siste planforslag ble levert i 2014 , men behandlingen  ble utsatt  i
påvente av Jordskifte for å avklare eiendomsforhold i Svennevik-bukta. Jordskiftet ble avsluttet i
mai 2017.

I forslag til reguleringsplan for Svennevik-bukta ligger eiendommen 62/13,23  som bolig.
Vi har levert inn innspill til planen datert 10.11.2016  og 19.1.2017 med forslag til byggegrenser
for boligen som vist på kartbilaget nedenfor.
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Bilag til brev 19.1.2017

Kommunen har i møte 28.11.2017 konkludert med at reguleringsplanen for Svennevik-bukta må
omarbeides før den sendes ut på ny høring. Til tross for purringer til kommunen er planarbeidet
etter Jordskiftet ennå ikke videreført.

Det er nå gått over 12 år siden reguleringsarbeidet ble startet opp av Pettersson som følge av at
kommunen ikke ville behandle søknad om ombygging /tilbygg på eiendommen før den ble
regulert.
 På denne bakgrunn som er redegjort for søkes dispensasjon fra gjeldende plan for å kunne
utføre tiltak på eiendommen.
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2.Forhold til bygging på naboeiendom bnr 188 og bnr 43.

 Kommunen er godt kjent med  klagesaken  knyttet til utbyggingen på naboeiendommen bnr
188 samt  de tiltak som er utført  av eier av 62/188 på kommunens eiendom 62/43. Tiltakene
som er bygd ulovlig/uten søknad og som er påklaget er påklaget er:

· Høy mur bygd i grensen mot bnr 23 uten nabovarsel og byggesøknad
· Terrengarbeider og anleggelse av asfaltert veg og betongplatting i friområde på

kommunens eiendom 62/43
· Bygging av båthus på kommunens grunn 62/43 i strid med reguleringsplan og uten

byggesøknad. Deler av båthuset og bryggen er i tillegg bygd inn på eiendommen til
Pettersson på gnr/bnr 62/23, noe som er avklart med Jordskiftet i 2017.

Det vises her til kommunens saksframlegg og behandling av saken i møte 18.4.2018.

Den oppsatte høye muren på 62/188 i grensen mot 62/23 ligger 1,5m fra boligen og ble bygd i
2009/2010. Muren danner delvis fundamentet for bygd bolig på bnr 188 som også er bygd
utenfor byggegrensen i reguleringsplanen og ikke i tråd med søknad. Det er 5m avstand mellom
de 2 boligene.  Denne muren medfører at den delen av boligen til Pettersson som ligger under
muren er nærmest ødelagt av muren.
Ut fra dette har Pettersson ikke renovert annekset til boligen som ligger nærmest muren og
ønsker å rive denne delen av bygningen og erstatte det med et nytt anneks på vestsiden av
boligen.

3. Tiltaket

Den delen av bygningen som søkes revet er på 76 m2 grunnflate og har 35 m2 i 2. etasje, totalt
ca 110 m2 BRA.
 Annekset som søkes bygd er i en etasje og med lav takvinkel for ikke å være dominerende og
ta utsikt for bakenforliggende bebyggelse.

Nytt anneks som omsøkes om er på  BYA = 80m2. I tillegg inngår  et overbygg over
inngangsparti  til dagens bolig og ny uteplass på samlet BYA=42m2.
Det inngår i tillegg carport for 2 biler med BYA 36m2  og en garasje på BYA=20 m2.

Eiendommen bnr 12,23 har et areal på 2740 m2.
Dagens bebyggelse utgjør følgende bebyggelse

Bolig  i en etasje  BYA : 194 m2
Anneks  BYA:  76 m2
Terrasse 1m over terreng:                 37m2
Båthus BYA:  58m2
Parkering 3 plasser:  54m2
Sum BYA :  419m2   ( 15,2%)

Ny bebyggelse etter søknad vil være:

Bolig  i en etasje BYA:  194m2
Nytt anneks BYA:   80 m2
Overbygg inngangsparti BYA   42m2
Carport for 2 biler BYA:   36 m2
Garasje  1 p plass BYA:                      20 m2
Båthus BYA:   54m2
SUM BYA: 426 m2 (15,5%)
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Tiltaket gir således liten endring i utnyttelsen av eiendommen. Økningen skyldes i hovedsak
takoverbygg over uteplass og inngangsparti på dagens bolig. Ny terrasse på nordsiden byges
på bakkenivå og inngår ikke i måling av BYA.
I gjeldende reguleringsplan planid 197401  er tillatt utnyttelse for boligeiendom 25%. Utnyttelsen
av tomta der derfor lav sett i forhold til denne planen.

Nytt anneks medfører at åpent steinsatt dike over tomta legges om og beholdes åpent. Diket er
tørt hele sommeren.
Videre inngår en natursteinmur på 0.1,5m  for å avgrense kjøreareal mot terrenget mot sørøst
på tomta.

4. Begrunnelse for å gi dispensasjon

Søknaden om dispensasjon begrunnes i følgende punkter:

1. Gjeldende plan fra 1974 er utdatert og var helt urealistisk i sin utforming der den
bebygde boligeiendommen ble regulert til friområde uten at kommunen hadde til hensikt
å gjennomføre planen med innløsing av eiendommen. Store deler av planen på Ytre
Svennevik er omregulert.

2. Det er gått 12 år siden Pettersson søkte om tiltak på eiendommen og satte i gang
reguleringsarbeid for å kunne foreta omsøkte endringer. Planarbeidet er overtatt av
kommunen og ennå ikke sluttført.

3. Riving av dagens anneks med bygging av nytt anneks vil medføre et vesentlig redusert
konfliktnivå i forhold til muren som er bygd uten søknad på eiendommen 62/188 i
grensen til 62/23.

4. Omsøkt bebyggelse med anneks ligger innenfor byggegrense som er foreslått i forslag til
by plan for Svennevik-bukta og er i tråd med arealdisponeringen i planforslaget.

5. Ny bebyggelse søkes oppført i en etasje og med liten takvinkel for ikke å ta utsikt mot
sjøen  og unngå å lage skygge for  bakenforliggende eiendommer.

6. Omsøkte tiltak gir en ubetydelig endring av utnyttelsesgraden på eiendommen.
7. Jordskiftet som er avholdt har avklart eiendomsforhold og gitt ordnede atkomstforhold til

båtplasser og naust ved sjøen i området.

På dette grunnlaget anmoder vi om at dispensasjon fra reguleringsplanens arealdisponering blir
innvilget.

Vennlig hilsen
ASPLAN VIAK AS

Kåre Kalleberg

Kopi:  Kjetil Pettersson
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Fra:                                    Per Arve Drageland
Sendt:                                25.05.2018 08:19
Til:                                      'Kåre Kalleberg';post@lyngdal.kommune.no
Emne:                                TILLEGGS-MERKNAD TIL NABOVARSEL: Tiltak på gnr. 62, bnr. 13 og 23
Vedlegg:                           3294_001.pdf

Jeg viser til nabovarsel, og min foreløpige merknad av den 16. d.m., som jeg herved etter befaring og 
saksgjennomgang vil supplere. 
Mine klienter, Ester og Torbjørg Rosfjord, protesterer på tiltaket. 
Vedlagt jordskiftekart fra i fjor, hvor deler av min klients eiendom bnr. 36 fremkommer helt nederst på 
kartet, og hvor jeg har stiplet inn omtrentlig med grønt noe av det omsøkte tiltak. 
Det er slett ikke tale om noe anneks. I realiteten utgjør det omsøkte tiltak en egen separat boenhet 
og/eller en betydelig utvidelse av eksisterende fritidseiendom. 
Det omsøkte tiltak som jeg har stiplet inn med grønt, vil bli beliggende på et ubebygd areal rett i 
strandsonen, som i gjeldende reguleringsplan naturlig nok er regulert som friområde. 
Tiltaket, beliggende få meter fra sjøen, vil både sett fra sjøen og fra land endre områdets karakter, 
således at det vil fremstå som sammenhengende bebygd langsetter strandsonen, og således at de 
begrensede grøntarealer/friområder som er igjen i bukta, vil bli fjernet. For min klient spesielt, vil det 
også ha en negativ innvirkning på eiendommen at friområdet fjernes, da det er over friområdet det 
vesentligste av utsikten og "rommet" foran boligen er. 
Tiltaket kommer også i konflikt med eksisterende dike/bekk i friområdet. 
Søker, Pettersson, har også tidligere forsøkt å oppnå dispensasjon, hvilket har blitt avslått. 
Pettersson saksøkte Lyngdal kommune, og mente seg usaklig forskjellsbehandlet i dispensasjonssaken. 
Jeg viser til stort oppslag over 2 sider i Farsunds Avis den 22. desember 2010. 
Det er pågående reguleringsplanprosess i området, som ble stilt i påvente av jordskifte i området. 
Jordskiftet er ferdig, og pågående reguleringsplanprosess må anses å være i en avsluttende fase. Å gi 
dispensasjon for å bygge et omfattende tiltak i strandsonen, innenfor regulert friområde, er det åpenbart 
ikke hjemmel til. Dispensasjoner vil underminere hele reguleringsplanprosessen. 
Jeg viser i sin helhet til min foreløpige merknad av den 16. mai, som jeg ikke gjentar, men kun presiserer 
at forholdene må avklares gjennom alminnelig reguleringsplanprosess, som allerede pågår, og hvor 
vilkårene for dispensasjon i en slik situasjon vil måtte være betydelig strengere enn ellers. Selv om en 
legger vanlig terskel for å innvilge dispensasjon til grunn, er allikevel klart vilkårene IKKE oppfylt. 
Med bakgrunn i ovenstående fremstår dispensasjonssøknaden som underlig, påfallende, og prematur. 
Jeg ber bekreftet mottak av denne merknad. 
Mvh 
Drageland Advokatfirma AS 
Per Arve Drageland 
Advokat 
Pb. 196, 4576 Lyngdal 
Fra: Advokat Drageland [mailto:advdrageland@gmail.com] 
Sendt: 25. mai 2018 10:01
Til: Per Arve Drageland 
Emne: Attached Image 

123



Vedlegg: 3294_001.pdf
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 Adm.enhet: Arealforvaltning og miljø 
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Utvalg Møtedato Saksnummer 

Utvalg for miljø plan og 
teknisk 

16.06.2020 50/2020 

Kommunestyret   

 

Detaljreguleringsplan for E39 Herdal- Røysgård, PlanID 201905 - 2. gangs behandling 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §12-12 vedtas detaljreguleringsplan for E39 Herdal- Røysgård, 
PlanID 201905. Vedtaket fattes med følgende endringer etter 1.gangs behandling: 

 Endringer i plankart som fremgår av saksutredning 
 Endringer i bestemmelser som fremgår av merknadsdokument og i vedlagte bestemmelser med 

uthevet skrift. 
 Følgende setning tas inn som en bestemmelse under formål o_SV: «Når nye E39 tas i bruk 

tillates kryssing av kjøreveg i plan mellom Industriområdet som BN1 er del av og 
veiserviceanlegget BV.» 

 
NB! Plankart, bestemmelser og øvrige dokumenter er oppdatert i hht. foreslåtte endringer. 
 
Bakgrunn for saken: 
Nye Veier AS i samarbeid med Norconsult AS, planlegger firefelts motorveg dimensjonert for fartsgrense 
110 km/t mellom Herdal og Røysgård. Planen er en detaljreguleringsplan som baserer seg på trasévalget 
i kommunedelplan (KDP) for E39 Fardal – Vatlandstunnelen, vedtatt av Lyngdal kommune 20. oktober 
2016.  
Varsel om oppstart av planarbeid ble sendt ut 17.oktober 2019, og 1.gangs behandling i UMPT var 
31.03.2020. Saksfremlegg er vedlagt. Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 24.03.2020- 

SAKSFRAMLEGG
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30.04.2020. I perioden var det også direkte kontakt mellom myndigheter gjennom ekstern 
samarbeidsgruppe og dialogmøter med kommunen, og det har vært direkte kontakt med aktuelle 
grunneiere i området. Prosjektet har en egen nettside https://www.nyeveier.no/prosjekter/e39-
sorvest/e39-herdal-royskar/ hvor offentlig ettersyn ble annonsert, og alle dokumenter /kart har vært 
tilgjengelige. Her kan publikum gi innspill elektronisk i en kartbasert innsynsdialog.  
 
Følgende vedtak ble fattet av UMPT 31.03.2020: 
 
«Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-10 legges Detaljregleringsplan E39 Herdal- Røysgård, 
PlanID 201905 ut til offentlig ettersyn.  
Vedtaket gjøres på følgende vilkår:  
 Aktuelle virkningsdokumenter, ROS-analyse mv. oppdateres i hht. de siste endringer av plankart 
og bestemmelser før planen legges ut til offentlig ettersyn. 
 Byggegrense på 20 m fra vegmidte dagens E39, legges inn på BV og BN2» 
 

  
 
For nærmere beskrivelse av reguleringsplanen, se vedlagt saksfremlegg sak 27/2020, bestemmelser og 
plankart samt planbeskrivelse og øvrige dokumenter som finnes på link som angitt i teksten over. 
 
I forhold til gjennomføring av prosjektet er byggestart planlagt i 2021 og ferdigstillelse forventes da i 
2024. Fremdriften forutsetter at det ikke blir forsinkelser i kommunens behandling av saken. 
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Vurdering: 
Kommunedirektørens vurdering i denne saken knytter seg til forhold som er avdekket i høringsperioden, 
etter skriftlige innspill og muntlig dialog. Det foreligger ingen formelle innsigelser til saken. 
Det er kommet innspill ved offentlig ettersyn fra følgende personer, firmaer og myndigheter: 
 

 Fylkesmannen i Agder   NVE  
 Agder fylkeskommune  Agder Energi Nett 
 Statens vegvesen   Lindland Eiendom  
 Agder Veitransport  Kjell Arve Vidringstad 
 Forum for Natur og friluftsliv 
Agder 

 Ludvig Sådland 

 Tor Arne Spilde  Lyngdal MC klubb 
 
Innspillene er gjennomgått i et eget innspillsdokument som er vedlagt saken. Her har både Nye Veier og 
kommunedirektøren kommentert innspillene og hvordan de er håndtert i planen. Disse vurderingene 
gjentas ikke her.  
 
Innspill og dialog har resultert i en del endringer i plankart og bestemmelser etter 1. gangs behandling. 
Reguleringskartet og bestemmelsene som følger med til behandling er de reviderte utgavene. Endringer 
i bestemmelser er beskrevet i innspillsdokumentet, og i bestemmelsene som følger med til behandling 
av planen er alle endringer uthevet med rød skrift.  
 
Høringsrunden har ført til justeringer som gir et enda bedre resultat med tanke på hensyn til 
fremkommelighet (kryss Røysgård), naturmangfold (bekk i Herdal, vilt, hagemarkskog, bekk på Foss), 
kollektivtrafikk (Herdal) og løsning for gang- og sykkeltrafikk (Herdal).  
 
Alle dokumenter som nå følger saken er oppdaterte i forhold til de anbefalte endringene. Kun 
reguleringskart, bestemmelser, merknadsdokument, saksfremlegg til 1.gangs behandling og et notat om 
fremtidig arealutvikling i Herdal er vedlagt saken. Øvrige dokumenter kan leses på denne lenken: 
https://www.nyeveier.no/prosjekter/e39-sorvest/e39-herdal-royskar/ 
 
Endringer i plankart er beskrevet i tabell under: 
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Høringsutkast Revidert plankart Kommentar
Lite LNF-areal tatt ut like øst for 
«Portkongen» for å ikke regulere 
mer areal enn nødvendig i et 
område der det kan komme annen 
arealutvikling. Etter avtale med 
Lyngdal kommune

Arealet som er båndlagt av H730_1 
kan ikke overlappes av midl. Rigg- og 
anleggsområde. Etter innspill fra 
Fylkeskonservatoren
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Planen er arbeidet frem gjennom et samarbeid mellom administrasjonen og Nye Veier. Ordfører og 
utvalgsleder i UMPT har fulgt prosessen tett. Dette gjør at planen som nå foreligger er godt omforent. 
Administrasjonen har utfordret Nye Veier på flere forhold gjennom planprosessen og opplever å ha fått 
gjennomslag der hvor dette har vist seg som en god løsning. Begge parter har vært godt fornøyd med 
samspillet som har vært. 
 
Det er likevel noen forhold som har blitt diskutert sent i planprosessen som har vist seg vanskeligere å 
løse i planen. 
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Krysning i plan for fotgjengere - nåværende E39. Det har vært diskutert at hoved-gangaksen mot 
kollektivknutepunkt ved ny E39 i mange år vil gå via Herdal industriområde. En investering i gang- og 
sykkelveg langs dagens E39 i retning Rom vil ligge langt frem i tid. I plan for Herdal industriområde vil 
det bli satt krav til gang- og sykkelvegløsning frem til krysset. Det er svært ønskelig at det fremkommer i 
denne planen for ny E39, at gang- og sykkeltrafikk skal kunne krysse over gammel E39 i plan, og ikke 
gjennom planfri krysning. Det har stor verdi å få klarlagt dette i planen, slik at det er mulig å planlegge 
gjennomføring ut fra denne. En planfri krysning vil være urealistisk økonomisk sett i et langt 
tidsperspektiv. En forutsigbarhet er derfor svært viktig når det nå skal investeres i gang- og sykkelveg på 
begge sider av krysset – både i industriområdet og langs tilførselsveg til ny E39. I møte i ekstern 
samarbeidsgruppe har dette blitt diskutert, og det har ikke fremkommet at Statens Vegvesen er negativ 
til en slik løsning. Kommunedirektøren har derfor landet på å legge inn i vedtaket at følgende 
innarbeides i bestemmelsene under o_SV: Når nye E39 tas i bruk tillates kryssing av kjøreveg i plan 
mellom Industriområdet som BN1 er del av, sør for dagens E39, og veiserviceanlegget BV. 
 
Innspill fra Lindland Eiendom -arealutvikling Herdal. Etter at et mer konkret forslag ble spilt inn i 
høringsfasen har det blitt jobbet med dette i samarbeidet mellom kommunen og Nye Veier. Det er 
utarbeidet et notat om muligheter, som er vedlagt saken. Kommunedirektøren ønsker å tilrettelegge for 
lokalt næringsliv i størst mulig grad, der hvor dette på en fornuftig måte kan integreres sammen med 
annen infrastruktur. Konklusjonen i notatet er at det finnes gode muligheter, men at dette må utredes 
og behandles i egen / egne plansaker. Planen for E39 skal i all hovedsak dreie seg om veiformål og 
arealer i direkte tilknytning til disse. Veiserviceanlegg kan vurderes i planen, slik vi har gjort tidligere i 
forhold til område BV, men dersom en skulle lagt inn nye arealer på dette tidspunktet i planprosessen, 
ville det kreve nytt offentlig ettersyn. Dette ville da forsinke anbudsprosessen og gjennomføring av 
anlegget. Det er også en usikkerhet knyttet til hvor mye og hva som kan godkjennes. 
Det anbefales at det snarest startes opp planarbeid for aktuelle områder. Slik kan arealene planlegges 
parallelt med at prosess for gjennomføring av ny E39 startes. Det vil fortsatt være tid til å planmessig 
avklare arealer slik at opparbeidelse av disse kan gjennomføres samtidig med veianlegget. 
 
Konklusjon: 
Kommunedirektøren anbefaler at planen vedtas med et tillegg til bestemmelsene som sikrer at gang- og 
sykkeltrafikk kan krysse dagens E39 ved Herdal i plan, når ny vei tas i bruk. 
 
 
Vedlegg: 

1 Merknadsnotat off.ettersyn NV og kommuneadm 
2 Videre arealutvikling i Herdalen (2) 
3 Plankart off.et E39 Herdal-Røysgård 
4 Særutskrift Detaljreguleringsplan E39 Herdal- Røysgård, PlanID201905 - 1. gangs behandling 
5 Planbestemmelser E39 Herdal-Røysgård off.et -markert 
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E39 Herdal – Røyskår, innkomne merknader 
01 – Agder fylkeskommune  
Innspill Kommentar/Anbefaling (Nye Veier) Kommentar fra Lyngdal 

kommune 
Agder fylkeskommune mener at det fremlagte forslag til 
detaljregulering er godt gjennomarbeidet og i det vesentlige 
ivaretar fylkeskommunens interesser. Ny stamvei vil være positiv 
for regional utvikling, fremkommelighet og trafikksikkerhet og 
det er viktig at oppstart av prosjektet gis prioritet. 
Det må arbeides for å holde klimautslippene så lave som mulig 
gjennom hele detaljprosjekterings- og anleggsfasen, jf. også Nye 
Veiers mål om å redusere klimautslipp med 40% fra 
planleggingsfase til faktisk utbygging. 
Med hjemmel i kulturminneloven § 8 fjerde ledd, gis tillatelse til 
inngrep i følgende automatisk fredete kulturminne:  
Del av ID 3434 (postveien), bestemmelsessone #20 Tillatelsen gis 
uten vilkår om utgraving.   
Plankart og bestemmelser må oppdateres for en del automatisk 
fredete kulturminner som ikke kommer i konflikt med veianlegget 
og som skal bevares.  
 
Konkrete merknader til planen 
 

Se kommentarer til konkrete innspill. Det er tatt hensyn til aktuelle 
kulturminner i bestemmelser og 
plankart. 

a) Det må innreguleres bussholdeplass på begge sider av 
tilførselsveien ved innfartsparkeringen i Herdalskrysset 

 
 
 
 
 
 

Plankartet endres i tråd med innspillet Det vises til kommentar fra Nye 
Veier 
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b) Rekkefølgekravet i § 7.2 må presiseres/suppleres til å 

lyde: «Kollektivtiltak, inklusiv innfartsparkering og 
sykkeloppstillingsplasser ved E39-kryss og nødvendige 
tilførselsveier til/fra ny E39, samt gang-sykkelveier skal 
opparbeides og ferdigstilles samtidig med veianlegget på 
den aktuelle strekningen.  Innfartsparkering ved 
Herdalskrysset og Røyskårkrysset skal ha hhv. 100 og 50 
parkeringsplasser. I tilknytning til innfartsparkeringen ved 
Herdalskrysset skal det etableres 20 sikre 
sykkelparkeringsplasser med takoverbygning. Det skal 
etableres venteskur og tilrettelegges for montering av 
sanntidstavle ved alle bussholdeplassene.» Det 
forutsettes at disse tiltakene bekostes som en del av 
veianlegget. Løsningene må ivareta hensynet til 
universell utforming.   

Første setningen kan legges inn som 
rekkefølgekrav. Nye veier inngår dialog med 
fylkeskommunen om videre detaljer inn mot 
entreprise og prosjekteringsfase 

Det vises til kommentar fra Nye 
Veier. Denne bestemmelsen vil sikre 
opparbeidelse og ferdigstillelse av 
kollektivtiltak. 

c) Fylkeskommunen vil allerede nå gi uttrykk for at alle 
tunnelene på ny E39 bør tilrettelegges for toveistrafikk i 
ett tunnelløp.  

Reguleringsplanen har satt av tilstrekkelig 
areal til å etablere toveistrafikk i ett løp. Nye 
veier tar endelig beslutning senere i 
prosessen. 

Det vises til kommentar fra Nye 
Veier. 

d) Det må sikres forbindelse mellom ny gang- og sykkelvei 
og eksisterende lokalvei i Herdalen.  

Utvikling av området sør for rundkjøringen 
ved Herdal er ikke klarlagt i detalj. 
Lokalvegsystemet kan derfor endres vesentlig 
i fremtiden. Ikke ønskelig å binde seg til en 
løsning som ikke er sikker. Reguleringsplanen 
forhindrer ikke etablering av g/s forbindelser i 
Herdal. Mindre justeringer av plankartet ved 
rundkjøringen. 

Kommunedirektøren har lagt inn et 
punkt i vedtaket om at denne 
forbindelsen sikres som en kryssing i 
plan over dagens E39 i 
reguleringsbestemmelsene. 

e) Det forutsettes at kryss mellom dagens E39 og ny 
tilførselsvei i Herdalen etableres som rundkjøring. 

Rundkjøring mellom dagens E39 og 
tilførselsveien ligger som en forutsetning i 
areal formålene i planen og i modellen som 
legges til grunn for entreprise. 

Det vises til kommentar fra Nye 
Veier 
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f) Etablering av et eventuelt T-kryss i stedet for rundkjøring 
på Røyskår må vurderes nøye i forhold til 
trafikksikkerhet.  

Det er krav til TS revisjon av løsninger som 
legges til grunn for t-kryssløsninger på 
Røyskår. 

Det vises til kommentar fra Nye 
Veier 

g) Veibelysning bør være av typen LED.  NV setter krav om lavenergiløsninger. Ønsker 
ikke å binde seg til teknologi i 
planbestemmelser.  

Det vises til kommentar fra Nye 
Veier 

h) Tilførselsveien på Røyskår bør dimensjoneres for generell 
fartsgrense utenfor tettbygd strøk (80 km/t).  

Med T-kryssløsning dimensjoneres 
tilførselsvegen til 80 km/t 

Det vises til kommentar fra Nye 
Veier 

i) Byggeplan bes forelagt fylkeskommunens veiavdeling før 
endelig godkjenning.   

Det lages ikke byggeplan for godkjenning. Nye 
veier går i dialog ed fylkeskommunen for å 
sikre tilstrekkeligåpenhet i prosjekterings- og 
byggefasen 

Det vises til kommentar fra Nye 
Veier 

j) Det regionalt viktige hjortevilttrekket ved 
Åtlandstunnelen (Røyskår) bør ivaretas bedre enn hva 
planforslaget legger opp til. Det bør stilles krav som sikrer 
at viltpassasjene får god kvalitet med tanke på utforming 
og plassering. Reetablering av landbruksareal i Herdalen 
bør formaliseres gjennom rekkefølgebestemmelsene.   

Ref. møte med FM, Lyngdal kommune og AFK 
05.05.20 Følgende endringer gjøres: 
 Hensynssone utvides til å gjelde alt areal 

unntatt «grått» vegareal mellom 
Røyskårvatn og tunnelpåhugget ved 
Romsdalen. 

 Bestemmelsene skjerpes ved å vise til 
krav til lysåpninger m.m. for 
faunapassasjer ref. Hb SVV. 

 Det formuleres bestemmelser som 
begrenser aktivitet som kan forstyrre 
viltvandring i hensynssonen. Hogst, 
lagring, bygging etc. 

Det har også fra administrasjonens 
side blitt jobbet med å få gode 
bestemmelser til vilttrekk. Det er 
jobbet godt med dette. 

k) Det bør stilles krav om landskapspleie ved tunnelpåhugg i 
Lygnadalen.  

Anser gjeldende bestemmelser som 
tilstrekkelige. Bestemmelsene sikrer at 
utformingsprinsippene i NV sin estetisk 
veileder er retningsgivende for detaljering og 
utforming.  
 
 
 

Det vises til kommentar fra Nye 
Veier. 
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02 – Statens vegvesen  
Innspill Kommentar/Anbefaling  
Vi er fornøyde med medvirkning i planprosessen gjennom 
ekstern samarbeidsgruppe. Vi ser at våre innspill undervegs i 
planprosessen i hovedsak er hensyntatt i planforslaget.  
Statens vegvesen har vurdert planforslaget og har slike 
kommenterer og merknader:  
  
Planforslaget legger opp til et stort standardsprang mellom ny 
veg og dagens E39. Veger med standardsprang er mer utsatte for 
trafikkulykker. Tiltak som reduserer farten, er derfor viktige.   
 Ved Røyskår kan det ta flere år før regulert kryss bygges. Som en 
midlertidig løsning har Nye Veier lagt fram en plan for 
sammenkoblingen fra fire til to felt, før den spleises inn på 
dagens E39 ved Røyskårvannet.     
  
Statens vegvesen har vurdert planen for sammenkoblingen og 
mener det bør gjøres følgende endringer/tillegg for å ivareta 
kravene til trafikksikkerhet og fremkommelighet;   
  
Det må bygges fysisk midtdeler på tofelts vegen mellom profil 
11100 og nytt T-kryss ved Røyskårvannet. På strekninger med 
motgående trafikk er ulykkes frekvensen høyere, og spesielt i 
overgangssoner som dette.  
Det må vurderes rumlefelt for vestgående trafikk på grunn av 
nytt planlagt T- kryss ved Røyskårvannet. Nytt T-kryss ligger i 
bunnen av planlagt veg for fartsreduksjon. Her vil det være fare 
for påkjøringer bakfra, selv om det er planlagt venstresvingefelt 
med fysisk kanalisering.   
Nytt T-kryss må utformes med både høyre- og venstresvingefelt 
samt fysisk kanalisering. Frisikten til venstre i T-krysset må 
dimensjoneres for 80 km/t på primærvegen på grunn av høyt 

 Nye veier ønsker ikke at reguleringsplanen 
skal låse seg til midlertidig overgang 
mellom ny E39 og dagens veg ved Røyskår 
slik den er modellert. Her er det en klar 
gevinst i å opprettholde fleksibilitet inn 
mot bygging. Eventuelle avklaringer rundt 
løsninger videre vestover kan også spille 
inn. Begge byggetrinn er vurdert av TS-
revisor og vil også bli revidert som del av 
prosjekteringen. Løsningen er iht 
vegnormalene.  

 Nye veier går i dialog med Vegvesenet for 
å sikre tilstrekkelig åpenhet og klargjør 
eventuelle krav til godkjenninger fra 
Statens vegvesen i prosjekteringsfasen. 
 

 Det legges inn noe vegareal sør for 
rundkjøringen ved Herdal i plankartet 
 

 Innspill om avkjørsel til BV tas til følge og 
bestemmelsene tydeliggjøres 

Det vises til kommentar fra Nye 
Veier. 

134



fartsnivå på E39. Sammenkoblingsvegen bør ikke overstige 5 % 
stigning med hensyn til trafikkflyten.   
Det må fastsettes en rekkefølgebestemmelse i reguleringsplanen 
om at Statens vegvesen skal godkjenne byggetegningene for 
sammenkoblingen mellom ny veg og dagens E39, før det settes 
på trafikk.   
Ved Herdal er byggeområde for næring o_BN1 regulert for tett 
opp til vegarealet o-SV, ved dagens E39 og den planlagte 
rundkjøringen som tilkobles tilførselsvegen til ny E39. Dagens 
eiendomsområde langs vegen må vises med annet vegareal samt 
at byggeområdet må trekkes tilbake for å gi plass til en 4-armet 
rundkjøring. Gjeldende reguleringsplan i området viser en 
byggegrense på om lag 40m til senter veg. Vi forutsetter at denne 
videreføres dersom området reguleres.   
Til planbestemmelse 4.2.2 bokstav c) vil vi bemerke at adkomsten 
til byggeområde for vegserviceanlegg/bensinstasjon – BV, ikke 
bør kunne justeres nærmere planlagt rundkjøring enn 50 meter 
ut fra hensynet til trafikkflyt. 
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03 – Agder Energi Nett  
Innspill Kommentar/Anbefaling  
Tidligere PlanID 201510 har følgende formulering i 
planbestemmelsene punkt 5.7.3 Høyspenningsanlegg, H370 
Hensynssone H370 omfatter eksisterende høyspenttraseer. 
Byggeforbudssone er satt til 8 meter til hver side fra senter av 
lufttrukken linje og 4 meter bredde for nedgravde linjer. 
  Plankartet viser kun 4m for høyspent luftlinjer og dette er ikke i 
samsvar med planbestemmelsene eller byggeforbudsbeltet på 
16m som er ervervet som rettighet.   I foreslåtte 
planbestemmelser punkt 15.3 Høyspenningsanlegg (H370)   a.  
Hensynssone H370_1 omfatter lufttrukken linje. 
Byggeforbudsgrense er 8 meter til hver side av anlegget, dvs. en 
totalbredde på 16 meter. b) Hensynssone H370_2 omfatter 
intern nedgravd høyspentlinje. Byggeforbudsgrense har 
totalbredde 4 meter. b.  Hensynssone H370_2 omfatter intern 
nedgravd høyspentlinje. Byggeforbudsgrense har totalbredde 4 
meter.   Hensynsonen bes utvides til 16m i plankartet for den 
bestående luftlinje. 

Formuleringen fra tidligere plan er videreført i 
bestemmelsene og det er i kartet vist en sone 
som er satt til 8 meter fra lufttrukken linje. 
Planforslaget er dermed i samsvar med 
planbestemmelsene og byggeforbudsbeltet. 

Det vises til kommentar fra Nye 
Veier. 

04 – Lindland eiendom AS  
Innspill Kommentar/Anbefaling  
Lyngdal kommune mister ca 60 daa næringsområde i forhold til 
næringsområde som er avsatt langs E39 i gjeldende 
kommuneplan. Med planforslaget vil ikke kommunen ha igjen 
tilgjengelige næringsområder med direkte tilknytning til E39. 
Dette gjør at Lindland eiendom as er bekymret for kommunens 
muligheter til å opprettholde posisjonen som en offensiv 
vekstkommune. Det ble for 12 år siden startet en prosess med 
næringsområde på Vottebakken (S1 i kommuneplanen). I dette 
området var det tenkt å etablere veiserviceanlegg med flere 
arbeidsplasser (flytting av Lyngdal Inn og Texaco hit). 

 Næringsområdet S1 fra kommuneplanen 
sin arealdel for Lyngdal kommune ble 
erstattet av vegformål ved vedtak av KDP 
E39 Fardal - Vatlandstunnelen. 
Områdereguleringsplanen som igjen 
erstatter KDP, indikerer imidlertid 
mulighet for byggeformål for hele 
området mellom Opsalveien og Herdal 
uten å spesifisere areal eller formål, men 
da med krav om KU. 

Nye Veier har utarbeidet et 
Notat som viser muligheter for 
utvikling i området. Notatet viser 
at det finnes betydelig potensiale 
som kan avklares gjennom en 
planprosess som går parallelt 
med forberedelse av 
byggearbeidene for selve vegen. 
Det er enda tid til å jobbe frem 
forslag som muliggjør en 
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Lindland eiendom as håper at Lyngdal kommune og Nye Veier 
kan følge opp næringsdrivende for å se på muligheter for å kunne 
ivareta eksisterende arbeidsplasser. 
 
Innspillet er supplert med et mer detaljer innspill som peker på 
flere mulige tiltak for å etablere byggeområder mellom 
Opsalveien og Herdal.  
 
Det skisseres også et ønske om endring av arealformål for 
vegareal ved «Portkongen».  

 Det er vurdert flere byggeareal ved 
Herdalskrysset. Statens vegvesen har 
uttrykt stor skepsis til avkjørsler fra 
tilførselsveg ved Herdalskrysset.  
Eventuelle utredningsbehov for å avklare 
denne typen byggeformål vil utsette 
vedtaket av denne planen urimelig. 

 For restene av område S1 er det vurdert at 
tilkomstveg fra dagens E39 med kulvert 
under ny hovedveg utgjør en urimelig høy 
kostnad sammenliknet med verdien av et 
eventuelt byggeområde her.  

 Lindland eiendom as bør vurdere å starte 
eget planinitiativ for de nevnte arealene 
for å avklare videre muligheter med 
Lyngdal kommune 

 Lyngdal kommune kan på sin side vurdere 
å starte opp et overordnet planarbeid for 
arealutvikling ved Herdal nå når detaljene 
for ny E39 er klare.  

 Vegformålene ved «Portkongen» beholdes 
slike de er i høringsutkastet, inntil det 
eventuelt inngås andre felles avtaler. 
 

Planen endres ikke som følge av disse 
innspillene. 
 
 
 

samtidig anleggsgjennomføring 
som E39. 
I sammenlignbare områder f.eks 
ved nytt kryss ved Bamble, har 
det foregått parallelle 
planprosesser for å avklare 
veiservice / næring, opplyses av 
Nye Veier. 
Kommunedirektøren ønsker ikke 
å forsinke planarbeidet med ny 
E39 for å avklare eventuelle flere 
næringsområder, men 
oppfordrer de private til selv å 
initiere slikt planarbeid med det 
første. 

05 – Kjell Arve Vidringstad (grunneier Gullknuden)  
Innspill Kommentar/Anbefaling  
Overraskende at det nå legges opp til kryssløsning i Herdal. En slik 
løsning legger direkte opp til bruk av landbruksjord og 

Det er vurdert flere ulike kryssløsninger ved 
Herdal. Dersom krysset ble plassert ved 

Det vises til kommentar fra Nye 
Veier 
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bensinstasjon nær vernet vassdrag. En slik løsning mener vi det 
vanskelig kan være politisk flertall for. 
En kryssløsning må ligge lenger øst, og da i området Gullknuden 
slik kommunedelplanen viser. Fasiliteter som bensinstasjon, park 
and ride m.m. bør ligge i nær tilknytning. En slik tilrettelegging 
blir svært viktig. Lokale entreprenører er interessert i å utvikle 
området i tilknytning til kryssløsning i Gullknuden. 
Oppsummert: Valg av kryssløsning og tilrettelegging for gode 
fasiliteter i nær tilknytning til området blir svært viktig. Vi mener 
derfor krysset må ligge lenger øst og at dette samlet sett er den 
beste løsningen for Lyngdal kommune 
 

Gullknuden ville det ha medført vesentlig økte 
kostnader, en mindre hensiktsmessig 
tilførselsveg til dagens E39 og større skader på 
automatisk fredete kulturminner. 
Kostnadsøkningen skriver seg blant annet fra 
behov for to ekstra felt på Optedal bru (øst for 
planområdet) grunnet plass til 
av/påkjøringsfelt. 
 
Planen endres ikke i tråd med innspillet. 

06 – Forum for natur og friluftsliv (FNF) Agder  
Innspill Kommentar/Anbefaling  
Forumet er et samarbeidsnettverk mellom 11 natur- og 
friluftsorganisasjoner i Agder. Innspillet går grundig gjennom 
naturmangfold- og friluftslivsverdier for de tre dagstrekningene 
for ny E39.  
 
Ved Herdal pekes det på hensynet til Litleåna og gyteområdet i 
Herdalsbekken. Innspillet gir inntrykk av at FNF er bekymret for at 
gytestrekningen i Herdalsbekken er truet av 
sedimentasjonsbassenget slik det er modellert. I tillegg påpekes 
det at ved å blokkere vilttrekket ved Herdal øker viktigheten av 
viltkryssing ved Optedal/Flaten. FNF påpeker videre at det må 
etableres tilkomst for turgåing på tvers av tiltaket.  
 
Ved Lygna er FNF positiv til at ny bru er flyttet nordover både 
med hensyn på naturtyper og fiskeplassen i Lygna. Det pekes 
videre på hensynet til Lygna som lakseførende vassdrag av stor 
verdi.  
 

Innspillet tas til orientering. Det er ikke 
oppfattet at det representerer 
beslutningsrelevant ny kunnskap som krever 
endring av planforslaget.  
 
Viser for øvrig til kommentarer til innspill fra 
fylkeskommune, fylkesmannen og NVE. 

Det vises til kommentar fra Nye 
Veier. Både Herdalsbekken og 
Hagemarkskogen ved Vintland er 
bedre ivaretatt etter revisjon av 
plankart og bestemmelser. 
 
Planen endres slik at det åpnes for at 
Herdalsbekken legges om i åpen 
løsning langs nydyrkingsområdet 
nord for Herdal. 
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FNF påpeker at nyregistrert naturtype ved Vintlandsvegen 
(Hagemark) bør røres i minst mulig grad i anleggsfasen. Videre 
pekes det på vilttrekket over Åtlandstunnelen. Forumet har ingen 
vesentlige innvendinger til løsningen forelagt i planen.  
Forumet visert til «tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø» 
(Norce, LFI) når det gjelder hensyn til naturmangfold ved 
vassdrag særlig der det er nødvendig med bekkelukking. 
07 – Fylkesmannen i Agder (FMA)  
Innspill Kommentar/Anbefaling  
FMA er overveiende positive til planprosessen og at de har vært 
løpende involvert i planleggingen fra oppstarten. I det følgende 
gjengis hovedpunktene i innspillet sortert etter tema: 

  

Massehåndtering 
 Fylkesmannen ber om at man tar kontakt med 

Fylkesmannens miljøvernavdeling som 
forurensningsmyndighet tidlig i arbeidet med 
detaljprosjektering. 

 
T.O. 

 

Vannmiljø og fisk 
 Fylkesmannen gir faglig råd om at områder avsatt til 

hensynssone H560 reguleres til LNF-naturformål og at 
bestemmelsessone for midlertidig anlegg- og riggområde 
tas bort fra disse. 

 
 Anbefaler å holde på arealformålene slik 

de er i høringsforslaget. Hensynssonen 
regulerer at eventuelle inngrep i «annen 
veggrunn grønt» innenfor H560 skal gjøres 
med hensyn på kantvegetasjon, og at 
kantsonen skal reetableres. Ref. 5.2.1 a) i 
bestemmelsene 

Det vises til kommentar fra Nye 
Veier 

 Faglig råd om at bestemmelsen omformuleres slik at det 
klart fremgår at kulverter skal utformes slik at de ivaretar 
vandringsmuligheter for ørret og ål, også ved lav 
vannføring. FM viser i den forbindelse til rapport Frie 
fiskeveger fra Statens vegvesen. 

 Det kan etableres en ny bestemmelse 
under 3.1 som ivaretar dette.  

Det vises til kommentar fra Nye 
Veier 
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 FM ber om at arbeidet med detaljerte løsninger for tiltak 
i vassdrag og kantvegetasjon prioriteres tidlig i prosessen 
med detaljprosjektering av veitiltaket. 

 Disse prosessene er i gang Det vises til kommentar fra Nye 
Veier 

 Fylkesmannen vil gi faglig råd om at effekt på 
laksebestanden i Litlåna – herunder vurderinger rundt 
Herdalsbekken og påvirkning i anleggsperioden 
inkluderes i vurderingen etter § 12 i vannforskriften for 
Herdalsbekken og Litlåna. 

 Omtalen i tabell som omhandler §12 i 
vannforskriften utvides. 

Det vises til kommentar fra Nye 
Veier 

Overvannshåndtering 
 Fylkesmannen savner vurdering av håndtering av 

overvann som skal krysse veitiltaket. Hvordan vil 
vannføringen være f.eks. i Romsdalsbekken ved 
Vatlandsdalen eller i Herdalsbekken etter veien er 
etablert? Fylkesmannen legger til grunn at nærmere 
beskrivelser av hvordan dette er tenkt håndtert blir 
beskrevet i søknad etter forurensningsloven eller forskrift 
om fysiske tiltak i vassdrag. 

 
 Forholdet avklares videre i samråd med 

FM i søknader og prosjektering. 

Det vises til kommentar fra Nye 
Veier 

Støy og helsekonsekvenser 
 Av plandokumentene fremgår det at forslagsstiller selv 

har vurdert at det ikke er nødvendig med 
helsekonsekvensutredning av planforslaget. Vi gjør 
oppmerksom på at dette er en vurdering som hører til 
kommunelegen som rette myndighet. 

 Formuleringen endres i planbeskrivelsen. I 
veiledningsmateriell for helse-KU fremgår 
det som åpenbart at dette prosjektet ikke 
er en kandidat. 

Det vises til kommentar fra Nye 
Veier. Det er nå en dialog med 
helsemyndigheten i kommunen 
/ regionen. 

 Fylkesmannen mener vurdering av støytiltak på 14 
støyutsatte eiendommer i Herdal og Røyskår bør/skal 
avklares i denne planfasen.  

 Bestemmelsen viser til at dette er regulert 
i T-1442 

 Bestemmelsene presiserer grenseverdiene 
for støy. 

Det vises til kommentar fra Nye 
Veier 

Kollektivknutepunkt 
 Fylkesmannen gir faglig råd om at det klart fremgår av 

rekkefølgebestemmelser hvilke tiltak som skal være 
ferdigstilt før det kan settes trafikk på veien. 

 Ref. svar på punkt b) i kommentarer til 
innspill fra Agder fylkeskommune 

Det vises til kommentar fra Nye 
Veier 

 Fylkesmannen vil ellers støtte Agder fylkeskommunes 
faglige råd om at det etableres holdeplass for 

 OK  
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kollektivtrafikk på begge sider av tilførselsveien ved 
Herdal. 

Naturmangfold 
 Fylkesmannen vurderer bestemmelsene for 

hagemarkskogen ved Vatland til å være utydelige og gir 
faglig råd om at areal avsatt til annen veggrunn – grønt 
areal begrenses innenfor denne lokaliteten. 

 Arealet er vurdert endret ut fra behov for 
tiltak langs Vintlandsveien, men ingen 
endring er gjort. Midlertidig rigg/anlegg 
tas ut av LNF-arealet i området 

Det vises til kommentar fra Nye 
Veier 

 Fylkesmannen ber om at det utarbeides en generell 
reguleringsbestemmelse knyttet til etablering av 
trekirkegårder. De ber videre om at det i bestemmelsene 
pekes på et slikt areal i plankartet. 

 Foreslår en generell bestemmelse uten 
arealhenvisning. De mest egnede arealene 
for trekirkegårder kan finnes utenfor 
planområder og dette kan etableres i LNF 
områder etter avtale med grunneier.  

Det vises til kommentar fra Nye 
Veier 

 Fylkesmannen mener det må sikres i bestemmelsene at 
fremmede arter skal håndteres forsvarlig. Viser til 
veileder for massehåndtering og fremmede arter 
utarbeidet for daværende Fylkesmannen i Aust-Agder. 

 Det formuleres en generell bestemmelse 
om dette.  

Det vises til kommentar fra Nye 
Veier 

Landskapsøkologi 
 Fylkesmannen gir faglig råd om at det fremgår av 

bestemmelse for hensynssone H560 (Vilthensyn) ved 
Røyskår at anleggsgjennomføringen skal ta hensyn til 
eksisterende landskap og vegetasjon i Vatlandsdalen. 

 Viser til svar på innspill om vilthensyn ved 
Røyskår fra Agder fylkeskommune 

Det vises til kommentar fra Nye 
Veier. Det er presisert i 
bestemmelsene at det i 
midlertidige rigg og 
anleggsområder hvor det er 
konflikt med hensynssoner, skal 
tiltak utføres skånsomt og man 
skal i størst mulig grad unngå 
permanent forringelse av 
lokaliteten. 

Klimagassutslipp og arealendringer 
 På bakgrunn av nasjonale føringer for reduksjon av 

klimagasser vil vi gi faglig råd om at det utarbeides 
bestemmelse som konkretiserer målsettingen om 
reduksjon i klimagassutslipp, jf. pbl. § 12-7 punkt 3. 
 

 Klimahensynet sikres gjennom Nye Veiers 
bestilling til entreprenør 

Se for øvrig kapittel 7.11 i planbeskrivelsen og 
rapport med klimagassbudsjett, vedlagt 
plandokumentene. 
https://www.nyeveier.no/om-oss/co2-
fotavtrykk/ 

Det vises til kommentar fra Nye 
Veier 
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https://www.nyeveier.no/nyheter/nyheter/jv-
besix-rizzani-valgt-for-ny-mjosbru/ 
 
 
 
 

07 – Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)  
Innspill Kommentar/Anbefaling  
Foss Næringsområde 

 NVE mener at bestemmelsene som gjelder for omlegging 
av bekken ved Foss verk ikke ivaretar krav i 
vannressurslovens § 5. Planbestemmelsen som henviser 
til rapport fra Terrateknikk ivaretar ikke disse kravene. 
Bestemmelsen bes derfor endret i henhold til detaljer 
omtalt i NVE sitt innspill.   

 Agder Energi Nett har overføringsanlegg i planområdet. 
Anlegget har konsesjon etter energiloven. NVE 
forutsetter at hensynssone for anlegget utvides i henhold 
til anmodning fra Agder Energi Nett. 

 

 
 Bestemmelsen kan endres.  
 
 
 Innenfor reguleringsplan for Foss verk er 

hensynssonen lik byggeforbudssonen for 
det aktuelle spenningsnivået på hsp. I 
resten av reguleringsplanen for ny E39 
benyttes generell bredde for 
«aktsomhetsområder» for høyspent med 
tilsvarende bestemmelser. Derfor er 
hensynssonen bredere over tunnelen enn 
ved Foss næringsområde. Må klargjøres i 
planbeskrivelsen 

 

Bestemmelsen er foreslått 
endret. 

 
Herdal bekkelukking 

 NVE ber om at det i bestemmelse 6.2 angis et krav om at 
hensynet til ålevandring blir vektlagt i utforming av 
kulvert for Herdalsbekken. Tiltakshåndbok for bedre 
fysisk vannmiljø (Miljødirektoratet 2018) gir faglige råd 
for slik utforming. 

 
 

 
 Ref. svar på innspill fra Fylkesmannen 

(Vannmiljø og fisk) 
 Planen endres slik at det åpnes for at 

Herdalsbekken legges om i åpen løsning 
langs nydyrkingsområdet nord for Herdal. 

Det vises til kommentar fra Nye 
Veier 
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08– Ludvig Sådland (Innspill fra nettbasert innbyggerdialog, datert  22.04.2020)  
Innspill Kommentar/Anbefaling  
Spørsmål om hvordan eiendom 131/2 og 3 blir berørt av tiltaket Omtrent 3 daa av eiendommen er regulert til 

LNF område. Ligger innenfor hensynssone om 
krav til optimalisering med hensyn på 
hjortevilt og deponiområde for tunnelmasser 
like øst for Røyskårkrysset.  

Det vises til kommentar fra Nye 
Veier 

09– Tor Arne Spilde (Innspill fra nettbasert innbyggerdialog, datert  14.05.2020)  
Innspill Kommentar/Anbefaling  
Påpeker hensynet til hjortens trekkruter Viser til svar på innspill fra Agder 

fylkeskommune.  
Det vises til kommentar fra Nye 
Veier 

10– Lyngdal MC klubb (Innspill fra nettbasert innbyggerdialog, datert  15.05.2020)  
Innspill Kommentar/Anbefaling  
Ønsker å leie ut sin lagerplass ved Lygna (Grøvan) i byggefasen Tas til orientering  

11- Agder veitransport  
Innspill Kommentar/Anbefaling  
Betraktninger rundt kryssområdet på Herdal og arealutvikling.  Tas til orientering Tas til orientering 
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VIDERE AREALUTVIKLING I HERDALEN, LYNGDAL KOMMUNE 

Planer for ny E39 

Nye Veier AS har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for ny E39 Herdal – Røyskår i Lyngdal 

kommune. Planforslaget har vært på høring og er nå til sluttbehandling i kommunen.  

Merknader til planforslaget 

Det er innkommet flere merknader til planforslaget. Bl.a. knyttet til næringsarealer i Herdalen i 

forbindelse med planene om å etablere et nytt motorveikryss her. Innspillene går ut på å etablere 

nye næringsareal utover de som ligger i planforslaget. 

Siden disse arealene ikke var tatt med i planforslaget til ny E39, kan de ikke behandles i E39-planene 

uten at denne planen må legges ut på ny høring, og dermed forsinke prosessen. Det er ikke ønskelig. 

Det anbefales derfor sterkt at nye næringsarealer utredes i egne planprosesser, der de kan vurderes 

sammen med eksisterende næringsareal, foreliggende planer om videreutvikling av næringsareal og 

nye areal som er foreslått regulert i planforslaget til ny E39.  

I det videre gis en kort omtale av mulige prosess for å vurdere realismen og formålene for disse 

arealene og evt. andre arealer i Herdalen. 

Næringsarealer i planforslaget 

Ny E39 vil skape en ny situasjon i Herdal som gir mulighet for å tilrettelegge for ny arealutvikling. I 

planforslaget er det etter innspill fra kommunen, fylkeskommunen og lokale aktører, regulert arealer 

til næring vist som BN1, BN2 og BV. Den nye veien vil også muliggjøre en langsiktig og god utvikling 

av næringsarealer mellom Rom og Herdal.  

 

Figur 1: Planforslagets næringsareal 
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I planforslaget til ny E39 er hovedvekten lagt på veirettet næring, dvs. område benevnt BV. Det 

meste av arealet for BV er i tidligere planer avsatt til trafikkområde. Ny E39 muliggjør en annen bruk 

av arealet på ca. 15 daa, når en hensyntar byggegrensene mot tilgrensende veier. Eksempler på 

mulige virksomheter er bensin- og energiladestasjon. Adkomst er vist fra eksisterende E39. 

Områdene BN1 og BN2 er avsatt til service-, produksjons- og håndverksbedrifter, turistinformasjons-

senter, hotell, og annen lettere næringsvirksomhet.  

Det foreligger en eldre reguleringsplan for BN1 som har stanset litt opp fordi Statens vegvesen har 

satt krav om å bygge toplanskryss her. Planforslaget for ny E39 medfører at eksisterende E39 får en 

vesentlig trafikkavlastning ved at gjennomgangstrafikken blir flyttet over på ny vei. Planforslaget viser 

derfor en enklere kryssform i form av rundkjøring som kan tilrettelegges for adkomst til BN1. 

BN2 gir mulighet til å videreutvikle arealene i tilknytning til eksisterende næringsareal i Herdalen. 

Disse arealene er vist med adkomst via Herdalsveien. 

Mulige veier videre for etablering av næringsareal i Herdal 

1. Kommunedelplan 

2. Reguleringsplan 

Det kan startes et kommunedelplanarbeid for utvikling av næringsarealer i Herdalen. Her kan man se 

på eksisterende, planlagte og nye arealer i en helhet, både hvilken type næring som er ønskelig,  

utnyttingsgrad, adkomstforhold m.m., i tillegg til å vurdere konsekvensene av ulike utbygginger. I en 

slik prosess vil alle berørte parter og høringsinstanser være involvert, og man får en langsiktig plan 

for arealutviklingen i området. 

En planprosess som trolig er mindre omfattende er å starte et reguleringsplanarbeid for de foreslåtte 

næringsarealene i merknaden fra Lindland Eiendom til planforslaget for E39. En slik prosess vil trolig 

vurdere ulike areal mer isolert og se mindre på helheten i Herdalen. 

Det kan være tjenlig for arealutviklingen og få en rask planprosess uansett plannivå fordi det kan 

ligge store muligheter i samtidig realisering av veiprosjektet og etablering av nye næringsarealer. 

I det videre diskuteres noen mulige arealer som angitt i merknaden fra Lindland Eiendom, og mulige 

adkomster til disse. 

Område S1  

Kommunen og lokale investorer ønsker å realisere næringsareal på restarealene av området som i 

kommuneplanen var vist på Vottebakken like øst for Knuten, benevnt S1. Området var avsatt til 

samferdselsformål, men realisering av området må avvente til detaljert avklaring av ny trase for E39 

mellom Mandal og Lyngdal foreligger. 
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Området blir delt av planene for ny E39, 

slik det er vist både i vedtatt kommune-

delplan for E39 Fardal – Vatlandstunnelen 

og i områdereguleringsplanen for E39 

Mandal – Lyngdal. S1 ligger like øst for 

plangrensen i forslaget til detalj-

reguleringsplan for ny E39 Herdal – 

Røyskår. Med planforslaget for Herdal – 

Røyskår koblet til veilinjen fra 

kommunedelplanen, er restarealet for S1 

om lag 30 daa nord for ny E39 og om lag 

14 daa sør for ny E39. Da er det tatt 

hensyn til byggegrenser mot ny E39, men 

ikke mot Oppsalveien og eksisterende 

E39. Arealet på sørsiden av ny E39 er 

derfor i realiteten noe mindre enn angitt.  

Restarealet av S1 sør for ny E39 kan få adkomst fra eksisterende E39. 

Høydeforskjellen mellom S1 nord og eksisterende E39 og Oppsalveien er ca. 25 meter. Mulige 

adkomster til restarealene av S1 nord for ny E39, kan være fra eks. E39 og fra Oppsalveien.:  

• Adkomst fra eks. E39 medfører en adkomstvei med en lengde på om lag 450 m for å ta opp 

høydeforskjellen. I tillegg må det anlegges en kulvert under ny E39 for at adkomstveien kan 

krysse denne. Det vil være en kostbar løsning.  

• Adkomst fra Oppsalveien vil få om lag samme lengde som adkomst fra eksisterende E39, men 

da er det ikke behov for kulverten. Topografien er imidlertid vel så krevende her, fordi det er 

enda brattere opptil S1 herfra. I tillegg kan en slik adkomst være i konflikt med den historiske 

postveien som ligger her. 

Begge disse adkomstmulighetene for det nordlige restarealet for S1 gir relativt lang kjørevei til det 

nye hovedkrysset for ny E39, og vurderes lite egnet til veirettet næring.  Uansett må disse forholdene 

utredes teknisk og økonomisk, og ligger ikke inne i planforslaget for ny E39.  

En kunne i tillegg se for seg en mulig adkomst til S1 nord ny E39 direkte fra det nye hovedkrysset. Det 

gir relativ kort adkomst, men geologene har påpekt stor rasfare fra Forefjellet, og området er 

markert i skredkartene til NVE, og rasfaren er bekreftet gjennom befaring av våre geologer i plan-

arbeidet for ny E39. Det nye hovedkrysset for E39 er derfor som følge av dette, nøye plassert og 

planlagt i samråd med geologer. Det var en av hovedgrunnene til at krysset ble flyttet vestover og 

utformet så smalt som mulig, i forhold til kommunedelplanens løsning. En ny adkomst til S1 fra 

nordsiden av hovedkrysset vil derfor kreve nye geologiske vurderinger og trolig store kostnader 

knyttet til omfattende sikring av berget her. Det vil videre også være en konflikt mot postveien i 

denne løsningen. Disse forholdene må vurderes i en videre prosess, og er derfor ikke en del av 

planforslaget for ny E39. 

Detaljplanarbeid for ny E39 fra Herdal og østover mot Mandal ventes å starte snart. Som en del av 

planarbeidet for E39 Herdal – Røyskår ble det utført grunnundersøkelser på toppen av Lenebakken, 

som bekreftet at det er utfordrende grunnforhold her. Det gir en usikkerhet om linjeføringen for ny 

E39 østover, og var en hovedårsak til at østre grense for planforslaget for E39 Herdal – Røyskår ble 

flyttet fra Flaten til Vottebakken, slik at fremdriften for dette planarbeidet kunne holdes. Som følge 

av usikkerhet om grunnforhold på toppen av Lenebakken er det ikke ønskelig å begrense 

Figur 2: Område S1 og restarealer etter ny E39 er utbygd. Her vist koblet til 
E39-linjen fra kommunedelplanen 
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mulighetsrommet for ny E39 mot Mandal nå. Videre arbeid med S1 bør avvente til traseen for ny E39 

er endelig avklart. 

Områder langs tilførselsveien 

Lindland Eiendom har foreslått å avsette to områder til veirettet næring i nærheten av det nye 

hovedkrysset. Det ene arealet ligger mellom tilførselsveien og eks. E39, like øst for eksisterende 

næringsarealer i Herdalen (benevnt område 2 i merknaden). Det andre arealet ligger mellom 

østgående påkjøringsrampe og eks. E39 (benevnt område 3 i merknaden).  

Område 2 er i underkant av 8 daa når en tar hensyn til byggegrenser langs tilførselsveien og eks. E39. 

Område 3 er vist i to deler på til sammen om lag 12 daa, men kan kanskje bli opp mot 6 daa større 

dersom man også inkludere den østligste kollen, men topografien her er svært utfordrende.  

På grunn av topografien og utnyttelse av arealene, er det trolig enklest å gi adkomst til disse 

områdene fra tilførselsveien. Alternativt kan en vurdere adkomst fra eksisterende E39. 

Tilførselsveien er en viktig del av det overordnete veinettet og vil være hovedadkomsten fra ny E39 

til Lyngdal. Trafikkmengden er beregnet til ca. 6650 i 2040. 

Veien er utformet etter standard Hø2 og 60 km/t slik denne veiklassen er definert i vegnormalene. 

Dersom trafikkmengden (ÅDT) er over 8 000, bør veien være avkjørselsfri. For lavere trafikkmengder 

kan et begrenset antall avkjørsler tillates. Antall avkjørsler og plassering av disse forutsettes avklart 

gjennomplaner for arealdisponeringen.  

Figur 3: Område 2 

Figur 4: Område 3 
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I planforslaget for ny E39 er det etter innspill fra Statens vegvesen i ekstern samarbeidsgruppe, kun 

lagt til grunn avkjørsel til innfartsparkering. 

Et planinitiativ for vurdering oppstart av et reguleringsplanarbeid for område 2 og 3 vil avdekke 

realismen i å etablere adkomst fra tilførselsveien til disse områdene. 
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Tegnforklaring

Reguleringsplan PBL 2008

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg

Næringsbebyggelse [1300]

BN

Bensinstasjon/vegserviceanlegg

[1360]

BV

Energianlegg [1510]
Energianlegg

Vann- og avløpsanlegg [1540]VA-anlegg

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og

teknisk infrastruktur

Veg [2010]

SV

Kjøreveg [2011]

SKV

Gang-/sykkelveg [2015]

SGS

Gangveg/gangareal/gågate [2016]

SGG

Annen veggrunn - tekniske anlegg

[2018]

Annen veggrunn

Annen veggrunn - grøntareal [2019]

SVG

Parkeringsplasser [2082]

SPP

Kombinerte formål for

samferdselsanlegg og/eller teknisk

infrastrukturtraseer [2800]

SKF

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur

Park [3050]

Park

Vegetasjonsskjerm [3060]

Vegetasjonsskjerm

§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og

friluftsformål samt reindrift

LNFR areal for nødvendige tiltak for

landbruk og reindrift og

gårdstilknyttet næringsvirksomhet

basert på gårdens ressursgrunnlag

[5100]

L

Landbruksformål [5110]
Landbruk

§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og

vassdrag med tilhørende strandsone

Bruk og vern av sjø og vassdrag

med tilhørende strandsone [6001]

V

Friluftsområde [6700]Friluftsområde

Angitt formål i sjø og vassdrag med

eller uten tilhørende strandsone

kombinert med andre angitte

hovedformål [6900]

VAA

§12-6 - Hensynssoner

Frisikt [140]

H140

Andre sikringssoner [190]

H190

Ras- og skredfare [310]

H310

Flomfare [320]

H320

Høyspenningsanlegg (inkl

høyspentkabler) [370]

H370

Hensyn landskap [550]

H550

Bevaring naturmiljø [560]

H560

Bevaring kulturmiljø [570]

H570

Båndlegging etter lov om

kulturminner [730]

H730

§12-7 - Bestemmelseområder

Utforming [1]#1_1-6

Vilkår for bruk av arealer, bygninger

og anlegg [2]

#2_2-4

Krav om særskilt rekkefølge for

gjennomføring av tiltak [10]

#10_3434

Anlegg- og riggområde [91]

#91

Linjesymbol

RpGrense

RpFormålGrense

Regulert tomtegrense [1203]

RpBestemmelseGrense

Byggegrense [1211]

Bebyggelse som forutsettes fjernet

[1215]

Regulert senterlinje [1221]

Frisiktlinje [1222]

RpSikringGrense

RpFareGrense

RpAngittHensynGrense

RpBåndleggingGrense

Punktsymboler

Avkjørsel - både inn og utkjøring

[1242]

Kartopplysninger
Kilde for basiskart:
Dato for basiskart:
Koordinatsystem:
Høydegrunnlag:

Ekvidistanse:
Kartmålestokk:

1m
1:2000 m (A1)

 Statens kartverk
 21.05.2019
NTM sone 7 basert på EUREF89/WGS84
NN2000

Dato

Arealplan-ID:

Forslagsstiller:

SAKS-
NR

DATO SIGN

TEGNNR. DATO SIGN.

Med tilhørende reguleringsbestemmelser

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

PLANEN ER UTARBEIDET AV:

Dato
Dato
Dato

Revisjon
Revisjon
Revisjon

Kommunestyret sitt vedtak

Det bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av BekreftDato PLANSJEFNAVN
Plansjef

 201905

Nye Veier

 R01 18.06.2020  ED
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kommune

Detaljregulering

Detaljregulering for E39 Herdal -

Røyskår,  Vertikalnivå 2

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

Ny 2. gang behandling
Offentlig ettersyn fra ....... til ......
2. gangs behandling
Offentlig ettersyn fra 31.03.2020 til 20.05.2020
1. gangs behandling
Kunngjøring av oppstart av planarbeid
Oppstartsmøte...

Vertikalnivå 3 - Bru

Målestokk 1:1000
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Reguleringsplan PBL 2008

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg

Næringsbebyggelse [1300]

BN

Bensinstasjon/vegserviceanlegg

[1360]

BV

Energianlegg [1510]
Energianlegg

Vann- og avløpsanlegg [1540]VA-anlegg

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og

teknisk infrastruktur

Veg [2010]

SV

Kjøreveg [2011]

SKV

Gang-/sykkelveg [2015]

SGS

Gangveg/gangareal/gågate [2016]

SGG

Annen veggrunn - tekniske anlegg

[2018]

Annen veggrunn

Annen veggrunn - grøntareal [2019]

SVG

Parkeringsplasser [2082]

SPP

Kombinerte formål for

samferdselsanlegg og/eller teknisk

infrastrukturtraseer [2800]

SKF

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur

Park [3050]

Park

Vegetasjonsskjerm [3060]

Vegetasjonsskjerm

§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og

friluftsformål samt reindrift

LNFR areal for nødvendige tiltak for

landbruk og reindrift og

gårdstilknyttet næringsvirksomhet

basert på gårdens ressursgrunnlag

[5100]

L

Landbruksformål [5110]
Landbruk

§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og

vassdrag med tilhørende strandsone

Bruk og vern av sjø og vassdrag

med tilhørende strandsone [6001]

V

Friluftsområde [6700]Friluftsområde

Angitt formål i sjø og vassdrag med

eller uten tilhørende strandsone

kombinert med andre angitte

hovedformål [6900]

VAA

§12-6 - Hensynssoner

Frisikt [140]

H140

Andre sikringssoner [190]

H190

Ras- og skredfare [310]

H310

Flomfare [320]

H320

Høyspenningsanlegg (inkl

høyspentkabler) [370]

H370

Hensyn landskap [550]

H550

Bevaring naturmiljø [560]

H560

Bevaring kulturmiljø [570]

H570

Båndlegging etter lov om

kulturminner [730]

H730

§12-7 - Bestemmelseområder

Utforming [1]#1_1-6

Vilkår for bruk av arealer, bygninger

og anlegg [2]

#2_2-4

Krav om særskilt rekkefølge for

gjennomføring av tiltak [10]

#10_3434

Anlegg- og riggområde [91]

#91

Linjesymbol

RpGrense

RpFormålGrense

Regulert tomtegrense [1203]

RpBestemmelseGrense

Byggegrense [1211]

Bebyggelse som forutsettes fjernet

[1215]

Regulert senterlinje [1221]

Frisiktlinje [1222]

RpSikringGrense

RpFareGrense

RpAngittHensynGrense

RpBåndleggingGrense

Punktsymboler

Avkjørsel - både inn og utkjøring

[1242]

Kartopplysninger
Kilde for basiskart:
Dato for basiskart:
Koordinatsystem:
Høydegrunnlag:

Ekvidistanse:
Kartmålestokk:

1m
1:2000 m (A1)

 Statens kartverk
 21.05.2019
NTM sone 7 basert på EUREF89/WGS84
NN2000

Dato

Arealplan-ID:

Forslagsstiller:

SAKS-
NR

DATO SIGN

TEGNNR. DATO SIGN.

Med tilhørende reguleringsbestemmelser

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

PLANEN ER UTARBEIDET AV:

Dato
Dato
Dato

Revisjon
Revisjon
Revisjon

Kommunestyret sitt vedtak

Det bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av BekreftDato PLANSJEFNAVN
Plansjef

 201905

Nye Veier

 R02 18.06.2020  ED
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kommune

Detaljregulering

Detaljregulering for E39 Herdal -

Røyskår,  Vertikalnivå 2

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

Ny 2. gang behandling
Offentlig ettersyn fra ....... til ......
2. gangs behandling
Offentlig ettersyn fra 31.03.2020 til 20.05.2020
1. gangs behandling
Kunngjøring av oppstart av planarbeid
Oppstartsmøte...

Vertikalnivå 3 - Bru

Målestokk 1:1000
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Tegnforklaring

Reguleringsplan PBL 2008

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg

Næringsbebyggelse [1300]

BN

Bensinstasjon/vegserviceanlegg

[1360]

BV

Energianlegg [1510]
Energianlegg

Vann- og avløpsanlegg [1540]VA-anlegg

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og

teknisk infrastruktur

Veg [2010]

SV

Kjøreveg [2011]

SKV

Gang-/sykkelveg [2015]

SGS

Gangveg/gangareal/gågate [2016]

SGG

Annen veggrunn - tekniske anlegg

[2018]

Annen veggrunn

Annen veggrunn - grøntareal [2019]

SVG

Parkeringsplasser [2082]

SPP

Kombinerte formål for

samferdselsanlegg og/eller teknisk

infrastrukturtraseer [2800]

SKF

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur

Park [3050]

Park

Vegetasjonsskjerm [3060]

Vegetasjonsskjerm

§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og

friluftsformål samt reindrift

LNFR areal for nødvendige tiltak for

landbruk og reindrift og

gårdstilknyttet næringsvirksomhet

basert på gårdens ressursgrunnlag

[5100]

L

Landbruksformål [5110]
Landbruk

§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og

vassdrag med tilhørende strandsone

Bruk og vern av sjø og vassdrag

med tilhørende strandsone [6001]

V

Friluftsområde [6700]Friluftsområde

Angitt formål i sjø og vassdrag med

eller uten tilhørende strandsone

kombinert med andre angitte

hovedformål [6900]

VAA

§12-6 - Hensynssoner

Frisikt [140]

H140

Andre sikringssoner [190]

H190

Ras- og skredfare [310]

H310

Flomfare [320]

H320

Høyspenningsanlegg (inkl

høyspentkabler) [370]

H370

Hensyn landskap [550]

H550

Bevaring naturmiljø [560]

H560

Bevaring kulturmiljø [570]

H570

Båndlegging etter lov om

kulturminner [730]

H730

§12-7 - Bestemmelseområder

Utforming [1]#1_1-6

Vilkår for bruk av arealer, bygninger

og anlegg [2]

#2_2-4

Krav om særskilt rekkefølge for

gjennomføring av tiltak [10]

#10_3434

Anlegg- og riggområde [91]

#91

Linjesymbol

RpGrense

RpFormålGrense

Regulert tomtegrense [1203]

RpBestemmelseGrense

Byggegrense [1211]

Bebyggelse som forutsettes fjernet

[1215]

Regulert senterlinje [1221]

Frisiktlinje [1222]

RpSikringGrense

RpFareGrense

RpAngittHensynGrense

RpBåndleggingGrense

Punktsymboler

Avkjørsel - både inn og utkjøring

[1242]

Kartopplysninger
Kilde for basiskart:
Dato for basiskart:
Koordinatsystem:
Høydegrunnlag:

Ekvidistanse:
Kartmålestokk:

1m
1:2000 m (A1)

 Statens kartverk
 21.05.2019
NTM sone 7 basert på EUREF89/WGS84
NN2000

Dato

Arealplan-ID:

Forslagsstiller:

SAKS-
NR

DATO SIGN

TEGNNR. DATO SIGN.

Med tilhørende reguleringsbestemmelser

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

PLANEN ER UTARBEIDET AV:

Dato
Dato
Dato

Revisjon
Revisjon
Revisjon

Kommunestyret sitt vedtak

Det bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av BekreftDato PLANSJEFNAVN
Plansjef

 201905

Nye Veier

 R03 18.06.2020  ED
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Lyngdal
kommune

Detaljregulering

Detaljregulering for E39 Herdal -

Røyskår,  Vertikalnivå 2

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

Ny 2. gang behandling
Offentlig ettersyn fra ....... til ......
2. gangs behandling
Offentlig ettersyn fra 31.03.2020 til 20.05.2020
1. gangs behandling
Kunngjøring av oppstart av planarbeid
Oppstartsmøte...
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Reguleringsplan PBL 2008

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg

Næringsbebyggelse [1300]

BN

Bensinstasjon/vegserviceanlegg

[1360]

BV

Energianlegg [1510]
Energianlegg

Vann- og avløpsanlegg [1540]VA-anlegg

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og

teknisk infrastruktur

Veg [2010]

SV

Kjøreveg [2011]

SKV

Gang-/sykkelveg [2015]

SGS

Gangveg/gangareal/gågate [2016]

SGG

Annen veggrunn - tekniske anlegg

[2018]

Annen veggrunn

Annen veggrunn - grøntareal [2019]

SVG

Parkeringsplasser [2082]

SPP

Kombinerte formål for

samferdselsanlegg og/eller teknisk

infrastrukturtraseer [2800]

SKF

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur

Park [3050]

Park

Vegetasjonsskjerm [3060]

Vegetasjonsskjerm

§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og

friluftsformål samt reindrift

LNFR areal for nødvendige tiltak for

landbruk og reindrift og

gårdstilknyttet næringsvirksomhet

basert på gårdens ressursgrunnlag

[5100]

L

Landbruksformål [5110]
Landbruk

§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og

vassdrag med tilhørende strandsone

Bruk og vern av sjø og vassdrag

med tilhørende strandsone [6001]

V

Friluftsområde [6700]Friluftsområde

Angitt formål i sjø og vassdrag med

eller uten tilhørende strandsone

kombinert med andre angitte

hovedformål [6900]

VAA

§12-6 - Hensynssoner

Frisikt [140]

H140

Andre sikringssoner [190]

H190

Ras- og skredfare [310]

H310

Flomfare [320]

H320

Høyspenningsanlegg (inkl

høyspentkabler) [370]

H370

Hensyn landskap [550]

H550

Bevaring naturmiljø [560]

H560

Bevaring kulturmiljø [570]

H570

Båndlegging etter lov om

kulturminner [730]

H730

§12-7 - Bestemmelseområder

Utforming [1]#1_1-6

Vilkår for bruk av arealer, bygninger

og anlegg [2]

#2_2-4

Krav om særskilt rekkefølge for

gjennomføring av tiltak [10]

#10_3434

Anlegg- og riggområde [91]

#91

Linjesymbol

RpGrense

RpFormålGrense

Regulert tomtegrense [1203]

RpBestemmelseGrense

Byggegrense [1211]

Bebyggelse som forutsettes fjernet

[1215]

Regulert senterlinje [1221]

Frisiktlinje [1222]

RpSikringGrense

RpFareGrense

RpAngittHensynGrense

RpBåndleggingGrense

Punktsymboler

Avkjørsel - både inn og utkjøring

[1242]

Kartopplysninger
Kilde for basiskart:
Dato for basiskart:
Koordinatsystem:
Høydegrunnlag:

Ekvidistanse:
Kartmålestokk:

1m
1:2000 m (A1)

 Statens kartverk
 21.05.2019
NTM sone 7 basert på EUREF89/WGS84
NN2000

Dato

Arealplan-ID:

Forslagsstiller:

SAKS-
NR

DATO SIGN

TEGNNR. DATO SIGN.

Med tilhørende reguleringsbestemmelser

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

PLANEN ER UTARBEIDET AV:

Dato
Dato
Dato

Revisjon
Revisjon
Revisjon

Kommunestyret sitt vedtak

Det bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av BekreftDato PLANSJEFNAVN
Plansjef

 201905

Nye Veier

 R04 18.06.2020  ED
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Lyngdal
kommune

Detaljregulering

Detaljregulering for E39 Herdal -

Røyskår,  Vertikalnivå 2

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

Ny 2. gang behandling
Offentlig ettersyn fra ....... til ......
2. gangs behandling
Offentlig ettersyn fra 31.03.2020 til 20.05.2020
1. gangs behandling
Kunngjøring av oppstart av planarbeid
Oppstartsmøte...
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Tegnforklaring

Reguleringsplan PBL 2008

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg

Næringsbebyggelse [1300]

BN

Bensinstasjon/vegserviceanlegg

[1360]

BV

Energianlegg [1510]
Energianlegg

Vann- og avløpsanlegg [1540]VA-anlegg

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og

teknisk infrastruktur

Veg [2010]

SV

Kjøreveg [2011]

SKV

Gang-/sykkelveg [2015]

SGS

Gangveg/gangareal/gågate [2016]

SGG

Annen veggrunn - tekniske anlegg

[2018]

Annen veggrunn

Annen veggrunn - grøntareal [2019]

SVG

Parkeringsplasser [2082]

SPP

Kombinerte formål for

samferdselsanlegg og/eller teknisk

infrastrukturtraseer [2800]

SKF

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur

Park [3050]

Park

Vegetasjonsskjerm [3060]

Vegetasjonsskjerm

§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og

friluftsformål samt reindrift

LNFR areal for nødvendige tiltak for

landbruk og reindrift og

gårdstilknyttet næringsvirksomhet

basert på gårdens ressursgrunnlag

[5100]

L

Landbruksformål [5110]
Landbruk

§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og

vassdrag med tilhørende strandsone

Bruk og vern av sjø og vassdrag

med tilhørende strandsone [6001]

V

Friluftsområde [6700]Friluftsområde

Angitt formål i sjø og vassdrag med

eller uten tilhørende strandsone

kombinert med andre angitte

hovedformål [6900]

VAA

§12-6 - Hensynssoner

Frisikt [140]

H140

Andre sikringssoner [190]

H190

Ras- og skredfare [310]

H310

Flomfare [320]

H320

Høyspenningsanlegg (inkl

høyspentkabler) [370]

H370

Hensyn landskap [550]

H550

Bevaring naturmiljø [560]

H560

Bevaring kulturmiljø [570]

H570

Båndlegging etter lov om

kulturminner [730]

H730

§12-7 - Bestemmelseområder

Utforming [1]#1_1-6

Vilkår for bruk av arealer, bygninger

og anlegg [2]

#2_2-4

Krav om særskilt rekkefølge for

gjennomføring av tiltak [10]

#10_3434

Anlegg- og riggområde [91]

#91

Linjesymbol

RpGrense

RpFormålGrense

Regulert tomtegrense [1203]

RpBestemmelseGrense

Byggegrense [1211]

Bebyggelse som forutsettes fjernet

[1215]

Regulert senterlinje [1221]

Frisiktlinje [1222]

RpSikringGrense

RpFareGrense

RpAngittHensynGrense

RpBåndleggingGrense

Punktsymboler

Avkjørsel - både inn og utkjøring

[1242]

Kartopplysninger
Kilde for basiskart:
Dato for basiskart:
Koordinatsystem:
Høydegrunnlag:

Ekvidistanse:
Kartmålestokk:

1m
1:2000 m (A1)

 Statens kartverk
 21.05.2019
NTM sone 7 basert på EUREF89/WGS84
NN2000

Dato

Arealplan-ID:

Forslagsstiller:

SAKS-
NR

DATO SIGN

TEGNNR. DATO SIGN.

Med tilhørende reguleringsbestemmelser

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

PLANEN ER UTARBEIDET AV:

Dato
Dato
Dato

Revisjon
Revisjon
Revisjon

Kommunestyret sitt vedtak

Det bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av BekreftDato PLANSJEFNAVN
Plansjef

 201905

Nye Veier

 R05 18.06.2020  ED
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H730_3

H

3

7

0
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#91

H370

Energianlegg

Park1

Friluftsområde

Vann- og

avløpsanlegg

H550

H140

H140

1545 m²

Energianlegg

LL1

Landbruk

Landbruk

Vegetasjonsskjerm

f_Veg1

f_Veg2

Veg

Næringsbebyggelse

Næringsbebyggelse 3

Næringsbebyggelse 4

Næringsbebyggelse 5

Næringsbebyggelse 7

Næringsbebyggelse 12

Vann- og

avløpsanlegg

Friluftsområde

Friluftsområde

Næringsbebyggelse 10 

f_Gangveg

f_Gangveg

5707 m²

Næringsbebyggelse

2

15781 m²

12068 m²

4301 m²

17026 m²

4806 m²

Næringsbebyggelse 8
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5426 m²

8516 m²
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f_Gangveg

f_Gangveg

f_Gangveg

f_Gangveg

f_Gangveg

Næringsbebyggelse 9

Næringsbebyggelse 11

Næringsbebyggelse 13

o_Annen

veggrunn

15302 m²

Næringsbebyggelse 6

Ø
77000

Ø
77200

Ø
77400

Ø
77600

Ø
77800

Ø
78000

N1020600

N1020800

N1021000

N1021200

N1021400

N1021600

N

0 50.0 100m

Tegnforklaring

Reguleringsplan PBL 2008

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg

Næringsbebyggelse [1300]

BN

Bensinstasjon/vegserviceanlegg

[1360]

BV

Energianlegg [1510]
Energianlegg

Vann- og avløpsanlegg [1540]VA-anlegg

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og

teknisk infrastruktur

Veg [2010]

SV

Kjøreveg [2011]

SKV

Gang-/sykkelveg [2015]

SGS

Gangveg/gangareal/gågate [2016]

SGG

Annen veggrunn - tekniske anlegg

[2018]

Annen veggrunn

Annen veggrunn - grøntareal [2019]

SVG

Parkeringsplasser [2082]

SPP

Kombinerte formål for

samferdselsanlegg og/eller teknisk

infrastrukturtraseer [2800]

SKF

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur

Park [3050]

Park

Vegetasjonsskjerm [3060]

Vegetasjonsskjerm

§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og

friluftsformål samt reindrift

LNFR areal for nødvendige tiltak for

landbruk og reindrift og

gårdstilknyttet næringsvirksomhet

basert på gårdens ressursgrunnlag

[5100]

L

Landbruksformål [5110]
Landbruk

§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og

vassdrag med tilhørende strandsone

Bruk og vern av sjø og vassdrag

med tilhørende strandsone [6001]

V

Friluftsområde [6700]Friluftsområde

Angitt formål i sjø og vassdrag med

eller uten tilhørende strandsone

kombinert med andre angitte

hovedformål [6900]

VAA

§12-6 - Hensynssoner

Frisikt [140]

H140

Andre sikringssoner [190]

H190

Ras- og skredfare [310]

H310

Flomfare [320]

H320

Høyspenningsanlegg (inkl

høyspentkabler) [370]

H370

Hensyn landskap [550]

H550

Bevaring naturmiljø [560]

H560

Bevaring kulturmiljø [570]

H570

Båndlegging etter lov om

kulturminner [730]

H730

§12-7 - Bestemmelseområder

Utforming [1]#1_1-6

Vilkår for bruk av arealer, bygninger

og anlegg [2]

#2_2-4

Krav om særskilt rekkefølge for

gjennomføring av tiltak [10]

#10_3434

Anlegg- og riggområde [91]

#91

Linjesymbol

RpGrense

RpFormålGrense

Regulert tomtegrense [1203]

RpBestemmelseGrense

Byggegrense [1211]

Bebyggelse som forutsettes fjernet

[1215]

Regulert senterlinje [1221]

Frisiktlinje [1222]

RpSikringGrense

RpFareGrense

RpAngittHensynGrense

RpBåndleggingGrense

Punktsymboler

Avkjørsel - både inn og utkjøring

[1242]

Kartopplysninger
Kilde for basiskart:
Dato for basiskart:
Koordinatsystem:
Høydegrunnlag:

Ekvidistanse:
Kartmålestokk:

1m
1:2000 m (A1)

 Statens kartverk
 21.05.2019
NTM sone 7 basert på EUREF89/WGS84
NN2000

Dato

Arealplan-ID:

Forslagsstiller:

SAKS-
NR

DATO SIGN

TEGNNR. DATO SIGN.

Med tilhørende reguleringsbestemmelser

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

PLANEN ER UTARBEIDET AV:

Dato
Dato
Dato

Revisjon
Revisjon
Revisjon

Kommunestyret sitt vedtak

Det bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av BekreftDato PLANSJEFNAVN
Plansjef

 201905

Nye Veier

 R06 18.06.2020  ED
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1. gangs behandling
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0 50.0 100m

Tegnforklaring

Reguleringsplan PBL 2008

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg

Næringsbebyggelse [1300]

BN

Bensinstasjon/vegserviceanlegg

[1360]

BV

Energianlegg [1510]
Energianlegg

Vann- og avløpsanlegg [1540]VA-anlegg

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og

teknisk infrastruktur

Veg [2010]

SV

Kjøreveg [2011]

SKV

Gang-/sykkelveg [2015]

SGS

Gangveg/gangareal/gågate [2016]

SGG

Annen veggrunn - tekniske anlegg

[2018]

Annen veggrunn

Annen veggrunn - grøntareal [2019]

SVG

Parkeringsplasser [2082]

SPP

Kombinerte formål for

samferdselsanlegg og/eller teknisk

infrastrukturtraseer [2800]

SKF

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur

Park [3050]

Park

Vegetasjonsskjerm [3060]

Vegetasjonsskjerm

§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og

friluftsformål samt reindrift

LNFR areal for nødvendige tiltak for

landbruk og reindrift og

gårdstilknyttet næringsvirksomhet

basert på gårdens ressursgrunnlag

[5100]

L

Landbruksformål [5110]
Landbruk

§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og

vassdrag med tilhørende strandsone

Bruk og vern av sjø og vassdrag

med tilhørende strandsone [6001]

V

Friluftsområde [6700]Friluftsområde

Angitt formål i sjø og vassdrag med

eller uten tilhørende strandsone

kombinert med andre angitte

hovedformål [6900]

VAA

§12-6 - Hensynssoner

Frisikt [140]

H140

Andre sikringssoner [190]

H190

Ras- og skredfare [310]

H310

Flomfare [320]

H320

Høyspenningsanlegg (inkl

høyspentkabler) [370]

H370

Hensyn landskap [550]

H550

Bevaring naturmiljø [560]

H560

Bevaring kulturmiljø [570]

H570

Båndlegging etter lov om

kulturminner [730]

H730

§12-7 - Bestemmelseområder

Utforming [1]#1_1-6

Vilkår for bruk av arealer, bygninger

og anlegg [2]

#2_2-4

Krav om særskilt rekkefølge for

gjennomføring av tiltak [10]

#10_3434

Anlegg- og riggområde [91]

#91

Linjesymbol

RpGrense

RpFormålGrense

Regulert tomtegrense [1203]

RpBestemmelseGrense

Byggegrense [1211]

Bebyggelse som forutsettes fjernet

[1215]

Regulert senterlinje [1221]

Frisiktlinje [1222]

RpSikringGrense

RpFareGrense

RpAngittHensynGrense

RpBåndleggingGrense

Punktsymboler

Avkjørsel - både inn og utkjøring

[1242]

Kartopplysninger
Kilde for basiskart:
Dato for basiskart:
Koordinatsystem:
Høydegrunnlag:

Ekvidistanse:
Kartmålestokk:

1m
1:2000 m (A1)

 Statens kartverk
 21.05.2019
NTM sone 7 basert på EUREF89/WGS84
NN2000

Dato

Arealplan-ID:

Forslagsstiller:

SAKS-
NR

DATO SIGN

TEGNNR. DATO SIGN.

Med tilhørende reguleringsbestemmelser

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

PLANEN ER UTARBEIDET AV:

Dato
Dato
Dato

Revisjon
Revisjon
Revisjon

Kommunestyret sitt vedtak

Det bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av BekreftDato PLANSJEFNAVN
Plansjef

 201905

Nye Veier

R07 18.06.2020  ED
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Lyngdal
kommune

Detaljregulering

Detaljregulering for E39 Herdal -

Røyskår,  Vertikalnivå 2

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

Ny 2. gang behandling
Offentlig ettersyn fra ....... til ......
2. gangs behandling
Offentlig ettersyn fra 31.03.2020 til 20.05.2020
1. gangs behandling
Kunngjøring av oppstart av planarbeid
Oppstartsmøte...
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H190

Ø
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Ø
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Ø
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Ø
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Ø
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Ø
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Ø
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N1021200

N1021400

N1021600

N1021800
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0 50.0 100m

Tegnforklaring

Reguleringsplan PBL 2008

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg

Næringsbebyggelse [1300]

BN

Bensinstasjon/vegserviceanlegg

[1360]

BV

Energianlegg [1510]
Energianlegg

Vann- og avløpsanlegg [1540]VA-anlegg

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og

teknisk infrastruktur

Veg [2010]

SV

Kjøreveg [2011]

SKV

Gang-/sykkelveg [2015]

SGS

Gangveg/gangareal/gågate [2016]

SGG

Annen veggrunn - tekniske anlegg

[2018]

Annen veggrunn

Annen veggrunn - grøntareal [2019]

SVG

Parkeringsplasser [2082]

SPP

Kombinerte formål for

samferdselsanlegg og/eller teknisk

infrastrukturtraseer [2800]

SKF

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur

Park [3050]

Park

Vegetasjonsskjerm [3060]

Vegetasjonsskjerm

§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og

friluftsformål samt reindrift

LNFR areal for nødvendige tiltak for

landbruk og reindrift og

gårdstilknyttet næringsvirksomhet

basert på gårdens ressursgrunnlag

[5100]

L

Landbruksformål [5110]
Landbruk

§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og

vassdrag med tilhørende strandsone

Bruk og vern av sjø og vassdrag

med tilhørende strandsone [6001]

V

Friluftsområde [6700]Friluftsområde

Angitt formål i sjø og vassdrag med

eller uten tilhørende strandsone

kombinert med andre angitte

hovedformål [6900]

VAA

§12-6 - Hensynssoner

Frisikt [140]

H140

Andre sikringssoner [190]

H190

Ras- og skredfare [310]

H310

Flomfare [320]

H320

Høyspenningsanlegg (inkl

høyspentkabler) [370]

H370

Hensyn landskap [550]

H550

Bevaring naturmiljø [560]

H560

Bevaring kulturmiljø [570]

H570

Båndlegging etter lov om

kulturminner [730]

H730

§12-7 - Bestemmelseområder

Utforming [1]#1_1-6

Vilkår for bruk av arealer, bygninger

og anlegg [2]

#2_2-4

Krav om særskilt rekkefølge for

gjennomføring av tiltak [10]

#10_3434

Anlegg- og riggområde [91]

#91

Linjesymbol

RpGrense

RpFormålGrense

Regulert tomtegrense [1203]

RpBestemmelseGrense

Byggegrense [1211]

Bebyggelse som forutsettes fjernet

[1215]

Regulert senterlinje [1221]

Frisiktlinje [1222]

RpSikringGrense

RpFareGrense

RpAngittHensynGrense

RpBåndleggingGrense

Punktsymboler

Avkjørsel - både inn og utkjøring

[1242]

Kartopplysninger
Kilde for basiskart:
Dato for basiskart:
Koordinatsystem:
Høydegrunnlag:

Ekvidistanse:
Kartmålestokk:

1m
1:2000 m (A1)

 Statens kartverk
 21.05.2019
NTM sone 7 basert på EUREF89/WGS84
NN2000

Dato

Arealplan-ID:

Forslagsstiller:

SAKS-
NR

DATO SIGN

TEGNNR. DATO SIGN.

Med tilhørende reguleringsbestemmelser

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

PLANEN ER UTARBEIDET AV:

Dato
Dato
Dato

Revisjon
Revisjon
Revisjon

Kommunestyret sitt vedtak

Det bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av BekreftDato PLANSJEFNAVN
Plansjef

 201905

Nye Veier

R08 18.06.2020  ED

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 07.10.2019
 11.09.2019

 

 
 
 
 
 
 
 

Lyngdal
kommune

Detaljregulering

Detaljregulering for E39 Herdal -

Røyskår,  Vertikalnivå 2

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

Ny 2. gang behandling
Offentlig ettersyn fra ....... til ......
2. gangs behandling
Offentlig ettersyn fra 31.03.2020 til 20.05.2020
1. gangs behandling
Kunngjøring av oppstart av planarbeid
Oppstartsmøte...
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N

0 50.0 100m

Tegnforklaring

Reguleringsplan PBL 2008

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg

Næringsbebyggelse [1300]

BN

Bensinstasjon/vegserviceanlegg

[1360]

BV

Energianlegg [1510]
Energianlegg

Vann- og avløpsanlegg [1540]VA-anlegg

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og

teknisk infrastruktur

Veg [2010]

SV

Kjøreveg [2011]

SKV

Gang-/sykkelveg [2015]

SGS

Gangveg/gangareal/gågate [2016]

SGG

Annen veggrunn - tekniske anlegg

[2018]

Annen veggrunn

Annen veggrunn - grøntareal [2019]

SVG

Parkeringsplasser [2082]

SPP

Kombinerte formål for

samferdselsanlegg og/eller teknisk

infrastrukturtraseer [2800]

SKF

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur

Park [3050]

Park

Vegetasjonsskjerm [3060]

Vegetasjonsskjerm

§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og

friluftsformål samt reindrift

LNFR areal for nødvendige tiltak for

landbruk og reindrift og

gårdstilknyttet næringsvirksomhet

basert på gårdens ressursgrunnlag

[5100]

L

Landbruksformål [5110]

Landbruk

§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og

vassdrag med tilhørende strandsone

Bruk og vern av sjø og vassdrag

med tilhørende strandsone [6001]

V

Friluftsområde [6700]Friluftsområde

Angitt formål i sjø og vassdrag med

eller uten tilhørende strandsone

kombinert med andre angitte

hovedformål [6900]

VAA

§12-6 - Hensynssoner

Frisikt [140]

H140

Andre sikringssoner [190]

H190

Ras- og skredfare [310]

H310

Flomfare [320]

H320

Høyspenningsanlegg (inkl

høyspentkabler) [370]

H370

Hensyn landskap [550]

H550

Bevaring naturmiljø [560]

H560

Bevaring kulturmiljø [570]

H570

Båndlegging etter lov om

kulturminner [730]

H730

§12-7 - Bestemmelseområder

Utforming [1]#1_1-6

Vilkår for bruk av arealer, bygninger

og anlegg [2]

#2_2-4

Krav om særskilt rekkefølge for

gjennomføring av tiltak [10]

#10_3434

Anlegg- og riggområde [91]

#91

Linjesymbol

RpGrense

RpFormålGrense

Regulert tomtegrense [1203]

RpBestemmelseGrense

Byggegrense [1211]

Bebyggelse som forutsettes fjernet

[1215]

Regulert senterlinje [1221]

Frisiktlinje [1222]

RpSikringGrense

RpFareGrense

RpAngittHensynGrense

RpBåndleggingGrense

Punktsymboler

Avkjørsel - både inn og utkjøring

[1242]

Kartopplysninger
Kilde for basiskart:
Dato for basiskart:
Koordinatsystem:
Høydegrunnlag:

Ekvidistanse:
Kartmålestokk:

1m
1:2000 m (A1)

 Statens kartverk
 21.05.2019
NTM sone 7 basert på EUREF89/WGS84
NN2000

Dato

Arealplan-ID:

Forslagsstiller:

SAKS-
NR

DATO SIGN

TEGNNR. DATO SIGN.

Med tilhørende reguleringsbestemmelser

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

PLANEN ER UTARBEIDET AV:

Dato
Dato
Dato

Revisjon
Revisjon
Revisjon

Kommunestyret sitt vedtak

Det bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av BekreftDato PLANSJEFNAVN
Plansjef

 201905

Nye Veier

R09 18.06.2020  ED
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Lyngdal
kommune

Detaljregulering

Detaljregulering for E39 Herdal -

Røyskår,  Vertikalnivå 2

XXX
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XXX

XXX
XXX
XXX

Ny 2. gang behandling
Offentlig ettersyn fra ....... til ......
2. gangs behandling
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friluftsformål samt reindrift
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gårdstilknyttet næringsvirksomhet

basert på gårdens ressursgrunnlag
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L

Landbruksformål [5110]
Landbruk

§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og
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Bruk og vern av sjø og vassdrag

med tilhørende strandsone [6001]
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Friluftsområde [6700]Friluftsområde
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Andre sikringssoner [190]
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§12-7 - Bestemmelseområder

Utforming [1]#1_1-6

Vilkår for bruk av arealer, bygninger
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Krav om særskilt rekkefølge for
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Anlegg- og riggområde [91]
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Linjesymbol
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Regulert senterlinje [1221]

Frisiktlinje [1222]

RpSikringGrense

RpFareGrense

RpAngittHensynGrense

RpBåndleggingGrense

Punktsymboler
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 Arkivreferanse: 2020/372-5 
 Arkivkode: L12 
 Saksbehandler: Torhild Hessevik Eikeland 
 Adm.enhet: Arealforvaltning og miljø 
 Dato: 23.03.2020 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Utvalg for miljø, plan og 
teknisk 

31.03.2020 27/2020 

 

Detaljreguleringsplan E39 Herdal- Røysgård, PlanID201905 - 1. gangs behandling 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-10 legges Detaljregleringsplan E39 Herdal- Røysgård, PlanID 
201905 ut til offentlig ettersyn.  
Vedtaket gjøres på følgende vilkår: 

 Aktuelle virkningsdokumenter, ROS-analyse mv. oppdateres i hht. de siste endringer av plankart 
og bestemmelser før planen legges ut til offentlig ettersyn. 

 
 
Utvalg for miljø, plan og teknisks behandling av sak 27/2020 i møte den 31.03.2020: 
 
 
Utvalg for miljø, plan og teknisks Behandling 31.03.2020: 
  
Virksomhetsleder Torhild H. Eikeland ba om at kommunedirektøren kunne få komme med følgende 
tillegg i kommunedirektørens anbefaling: 

 Byggegrense på 20 m fra vegmidte dagens E39, legges inn på BV og BN2 
  

  

Harald Solvik og Thomas Gordon Jenssen fra Nye Veier og Øystein Skofteland fra Norkonsult deltok i 
møtet via Teams. 

SAKSFRAMLEGG
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Øystein Skofteland gikk gjennom en presentasjon av prosjektet. 

  

  

Avstemming: 

Kommunedirektørens anbefaling med tillegg enstemmig vedtatt. 

 
Utvalg for miljø, plan og teknisks Vedtak 31.03.2020: 
  
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-10 legges Detaljregleringsplan E39 Herdal- Røysgård, 
PlanID 201905 ut til offentlig ettersyn.   

Vedtaket gjøres på følgende vilkår:  

 Aktuelle virkningsdokumenter, ROS-analyse mv. oppdateres i hht. de siste endringer av 
plankart og bestemmelser før planen legges ut til offentlig ettersyn. 

 Byggegrense på 20 m fra vegmidte dagens E39, legges inn på BV og BN2 
  

 
 

 

Bakgrunn for saken: 
Nye Veier AS i samarbeid med Norconsult AS, planlegger firefelts motorveg dimensjonert for fartsgrense 
110 km/t mellom Herdal og Røyskår i Lyngdal kommune. Planen er en detaljreguleringsplan som baserer 
seg på trasévalget i kommunedelplan (KDP) for E39 Fardal – Vatlandstunnelen, vedtatt av Lyngdal 
kommune 20. oktober 2016.  
 
Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplanen ble sendt ut 17.oktober 2019 til offentlige 
myndigheter, aktuelle lag og organisasjoner (både landsdekkende og lokale/regionale), grunneiere, 
naboer og andre interessenter. Frist for å komme med merknader eller innspill var 1. desember 2019. 
Oppstart ble annonsert i avisene Fædrelandsvennen, Lister og Lyngdals avis 21.oktober 2019. 
Til sammen kom det inn 18 merknader og innspill til planarbeidet i forbindelse med oppstartvarslinga.  

I begynnelsen av februar 2020 ble det varslet behov for mindre utvidelser av planområdet med frist 26. 
februar for innspill. Det kom ingen vesentlige innspill til denne utvidelsen.  
Prosjektet har en egen nettside https://www.nyeveier.no/prosjekter/e39-sorvest/e39-herdal-royskar/, 
der oppstartsvarselet ble annonsert. Her kan publikum gi innspill elektronisk i en kartbasert innsynsdialog 
som vil følge prosjektet videre frem mot endelig vedtak av reguleringsplanen.  
Det ble holdt åpen kontordag 14. november på Lyngdal rådhus. Det har også vært månedlige 
samarbeidsmøter mellom Nye Veier og administrasjon, ordfører og utvalgsleder.  
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Etter behandling i UMPT legges reguleringsplanen ut på offentlig høring i 6 uker. Man jobber mot en 
sluttbehandling i kommunestyret før sommeren 2020. Dette forutsetter da at det ikke foretas endringer 
som vil kreve nytt offentlig ettersyn.  
 
Byggestart er planlagt i 2021 og ferdigstillelse forventes da i 2024. 
 
 
Vurdering: 
Kort omtale av tiltaket 
Reguleringsplan for E39 Herdal Røyskår skal legge til rette for bygging av ny E39forbi Lyngdal fra et punkt 
like vest for dagens kryss mellom E39 og Fv 4062 Opsalveien, til området der dagens E39 møter 
lokalvegen Vestre Høylandsvei like vest for Røyskårvatn ca 9 km vest for Rom. Det skal etableres to kryss, 
Herdalskrysset i øst og Røyskårkrysset i vest. For store deler av strekningen skal E39 legges i to tunneler, 
Rossåstunnelen mellom Herdal og Lygna og Kålåstunnelen mellom Lygna og Vintlandsveien sør for 
Røyskår. Mellom disse tunnelene skal ny E39 gå i en høy bru, Kvelland bru, over Lygna like nord for 
dagens Grøvan bru mellom Kvelland og Foss verk. I tråd med vedtaket av kommunedelplanen er det 
utarbeidet en plan som legger til grunn lang tunnel mellom Herdal og Lygna slik at man unngår bru over 
Skiljetjern.  

 
 
Kryssområdene etableres som toplanskryss med alle svingebevegelser og tilførselsveg til eksisterende 
vegnett, dagens E39. Ved kryssene skal det etableres innfartsparkering kollektivtilbud og gang-
sykkeltilførsel langs tilførselsvegen.  
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Reguleringsplanen legger også opp til å bruke overskuddsmasser til landskapstilpasning, nytt 
jordbruksareal og hensyn til vilt m.m. Derfor legger reguleringsplanen opp til etablering av større fyllinger 
i dalføret nord for Rossåstunnelen sitt østre tunnelpåhugg der det legges opp til mulig nydyrkingsareal, og 
langs dagsonen mellom Vintlandsveien og Røyskårkrysset der reguleringsplanen krever landskapsforming 
med sikte på å ivareta viltets mulighet for å trekke på tvers av tiltaket. 

Planen legger opp til at det kan etableres et tverrslag i Rossåsen tunnel mot Foss verk der det kan 
etableres et midlertidig rigg, anleggs- og deponiområde. Slike midlertidige anleggsområder og 
anleggsveier forutsettes tilbakeført og beplantet der disse ligger i LNF områder. Ved Foss verk 
opprettholdes næringsformålet når anleggsfasen er ferdig. Gjeldende reguleringsplan for Foss verk 
(planID  4225_201510) innlemmes i denne reguleringsplanen og oppheves formelt ved vedtak av 
reguleringsplan for E39 Herdal- Røyskår. 
For mer omfattende beskrivelse av tiltaket henvises det til planbeskrivelsen eller fagrapport for veg.  
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Virkninger for miljø og samfunn 
Ettersom reguleringsplanen i hovedtrekk følger kommunedelplanen, er de viktigste konsekvensene for 
miljø og samfunn gjort greie for i konsekvensutredningen til kommunedelplanen. Likevel er det gjort 
ytterligere undersøkelser av verdier for naturmangfold og særlig hjortevilt. Fylkeskonservatoren er også i 
sluttfasen med å registrere eventuelle automatisk fredete kulturminner i området i tråd med 
Kulturminneloven § 9. Planforslaget setter krav til at det i anleggsfasen skal tas hensyn til verdiene for 
naturmangfoldet langs vann og vassdrag der det er mulig. Særlig kryssingen av Lygna og Litleåna skal 
gjennomføres med minst mulig inngrep i vassdraget ettersom dette er lakse- og sjøørretførende vassdrag.   
Reguleringsplanen legger opp til at all matjord som tas bort ved Herdal skal reetableres og brukes til 
nydyrking på et større areal nord for ny E39 ved tunnelportalen for Rossåstunnelen.  
 
Samlet sett er miljøkonsekvensene av tiltaket i denne planen vurdert som noe mindre negative enn slik 
tiltaket var skissert i kommunedelplanen, ettersom vegen ikke skal gå i dagsone ved Skiljetjern. Videre er 
brukryssingen over Lygna flyttet noe lenger mot nord til et område som gir en noe kortere bru og mindre 
inngrep i edelløvskogen vest for elva. Denne bruplasseringen gir også mindre negativ påvirkning på 
fiskeplassen i Kvellandshølen. 
 
Der vegen går i dagsone ved Herdal og Røyskår vil imidlertid endringene og konsekvenser lokalt være 
vesentlige. 
For mer utførlig beskrivelse av virkninger av planforslaget vises det til planbeskrivelsen og ulike 
virkningsnotater for miljø- og samfunnstema. Se: https://www.nyeveier.no/prosjekter/e39-sorvest/e39-
herdal-royskar/ 
  
Lokale og regionale virkninger 
I samarbeid med lokalt næringsliv legger reguleringsplanen opp til en kryssløsning som så lang det er 
mulig bygger opp rundt ønsket om arealutvikling i dette området. Hensynet til eksisterende næring, bla.a 
Portkongen har vært viktig, samt plassering av tilførselsveg og rundkjøring mot dagens E39 som i størst 
mulig grad åpner for en fleksibel utvikling av tilgrensende areal. Det er derfor regulert inn et 
næringsområde som omfatter både eksisterende næring og en mulighet for utvidelse, på nordsiden av 
Litleåna. Mellom Litleåna og dagens E39 er det lagt inn et område for vegserviceanlegg (BV). Det er lagt 
inn en rundkjøring på dagens E39 hvor også Herdalen Industriområde får mulighet til å koble seg på.  
 
I Herdalsområdet for øvrig legger reguleringsplanen til rette for at bruk av utmark og skog skal kunne 
fortsette i størst mulig grad som før.  Møllevegen er derfor lagt om og muligheten for tømmervirksomhet 
er hensyntatt i samråd med grunneier. Det er videre lagt inn større utfyllingsmuligheter nord for E39 
(hensynssone #1_1) som kan opparbeides til ny dyrka mark. All matjord som graves av i forbindelse med 
anlegget, skal plasseres på området.  
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I regionalt perspektiv vil ny E39 bidra til et vesentlig større felles bolig- og arbeidsmarked, noe som kan 
stimulere til vekst og utvikling i Lyngdal og regionen for øvrig.  
 
 
Innspill til planarbeidet 
Til sammen kom det inn 18 merknader og innspill til planarbeidet i forbindelse med oppstartvarslinga. De 
som har sendt inn innspill er listet opp i tabellen under. Det kom ingen innsigelsesvarsler. 
 

 Fylkesmannen i Agder  Agder veitransport og Lyngdal næringspark 

 Vest-Agder fylkeskommune1  Verven næringspark (Knut Foss) 

 Statens vegvesen  Lindland Maskin 

 Mattilsynet  Akotek (Andreas Orset) 

 NVE  Andreas Hægeland 

 Norsk maritimt museum  Ludvig Sådland 

 Agder energi  Jarleif Stålesen 

 Lyngdal FrP  Svein Herdal 

 Norges lastebileierforbund (NLF)  Tor Gresaker 

I tillegg har Direktoratet for mineralforvaltning og Norsk maritimt museum levert innspill uten spesifikke 
merknader til oppstarten. 

Innspillene fra Fylkesmannen, fylkeskommunen og NVE fokuserer på planens virkninger for miljø og 
samfunn og forholdet til ulike sektorlover. Vegvesenet, og AKT påpekte behov for innfartsparkering, gang- 

 
1 Nå Agder fylkeskommune 
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sykkel og kollektivløsninger. Vegvesenet hadde også innspill til omklassifisering av dagens E39. Innspill fra 
lag og organisasjoner fokuserte på muligheten for næringsutvikling særlig ved Herdal, mens 
privatpersoner i tillegg påpekte hensynet til vilt. I planbeskrivelsens avsnitt 3.2.5 gjengis en mer utførlig 
gjennomgang av alle innspillene til oppstartsvarselet. Innspillene kan også leses i sin helhet på prosjektets 
hjemmeside 

Slik planen nå foreligger forventer man ikke store reaksjoner ved offentlig ettersyn, siden linja allerede er 
utredet og avklart på kommuneplan-nivå. Det er også flere positive faktorer ved denne planen i forhold til 
kommunedelplanen. Dette gjelder i hovedsak lang tunell, slik at man slipper dagsone ved Skiljetjern, 
bedre plassering av bro over Lygna og massedeponier i Herdal som kan erstatte tapt dyrkamark. Men 
mindre justeringer må påregnes. Dersom det mot formodning skulle vise seg at noen av prioriteringene, 
som ikke berører selve veganlegget, er kontroversielle i forhold til sektormyndigheter, må kommunen 
vurdere å justere planen i henhold til innspill. 

Det har vært en dialog mellom administrasjonen og tiltakshaver like før skrivefrist, og det har blitt gjort en 
del endringer i plankart og bestemmelser. Disse endringene medfører også mindre endringer i 
virkningsnotater, ROS-analyse mv. Disse oppdateres etter vedtak i UMPT, men før offentlig ettersyn. 
 
Konklusjon: 
 
Slik planforslaget nå foreligger anbefaler kommunedirektøren at planen legges ut til offentlig ettersyn. 
Aktuelle virkningsnotater, ROS analyse mv. oppdateres i hht. siste endringer i plankart og bestemmelser 
før planen legges ut. 
 
Vedlegg: 

1 Plankart V1 E39 Herdal- Røysgård 
2 Plankart V2 E39 Herdal- Røysgård 
3 NO-REGPLAN-004 Planbestemmelser_e03 
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REGULERINGSBESTEMMELSER 

Til Detaljreguleringsplan for E39 Herdal - Røyskår 

Lyngdal kommune 

 

PlanID: 201905 

Saksnummer: 27/2020 

Vedtatt dato: 18.06.2020 

Sist endret: 04.06.2020 

Revisjoner etter offentlig ettersyn er markert med rød tekst 

 

1 Planens hensikt 
Hensikten med planen er å regulere ny E39 firefelts motorveg fra Herdal til Røyskår.  

Detaljreguleringsplan for næringsområde på Foss – gnr 152 bnr 1 og 5, Lyngdal (PlanID 201510) som 

legger til rette for plasskrevende industri, lager/engros, verksted eller lignende som ikke er 

publikumsrettet, er i sin helhet tatt inn i denne reguleringsplanen. 

2 Fellesbestemmelser for hele planområdet 
Reguleringsplanen gjelder for følgende vertikalnivåer: 

 Vertikalnivå 1 (VN1): under grunnen 

 Vertikalnivå 2 (VN2): på grunnen  

 Vertikalnivå 3 (VN3): over grunnen  

Vertikalnivå 4 (VN4): på bunnen av sjø- og vassdrag 

3 Fellesbestemmelser for den del av planen som gjelder veganlegget 

 Funksjons- og kvalitetskrav (PBL § 12-7 nr. 4) 

 Estetikk og landskapsutforming  

Utformingsprinsipper beskrevet i dokumentet «Estetisk veileder for Nye Veier» datert 15.02.2018 

skal være retningsgivende for detaljering og utforming av veganlegget med sideterreng. 

 Terrengbehandling 

Fyllinger, skråningstopp- og bunn skal tilpasses slik at det blir jevne overganger mot naturlig 

terreng. Fjellskjæringer skal tilpasses bergets kvalitet og retninger/fall på slepper. Alle inngrep 

begrenses med mål om å ivareta mest mulig av eksisterende terreng, vegetasjon og 

landskapskvalitet.  

 Overvannshåndtering 

Overvann skal håndteres etter prinsippet om lokal overvannshåndtering og utslipp skal håndteres i 

utslippssøknad.  
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 Verneverdier kulturmiljø/naturmiljø (PBL § 12-7 nr. 6) 

 Kulturmiljø 

a) Alt arbeid nær kulturminner skal skje i samråd med vedkommende kulturvernmyndigheter. 

b) Det er varslingsplikt etter kulturminneloven, til kulturvernmyndighet. Dersom det i forbindelse 

med tiltak oppdages automatisk fredete kulturminner, skal arbeidene straks stanses i den 

utstrekning det kan berøre kulturminnene, jf. kulturminneloven § 3. 

 

 Naturmiljø 

a) Dersom det blir påvist forurenset/syredannende fjell/bergarter, skal det gjennomføres tiltak for 

håndtering av forurensede masser. 

b) Etablering av ny vegetasjon skal følge prinsippet om naturlig revegetering med bruk av stedlige 

arter og rene masser.  

c) Der bekker, elver og andre vannforekomster berøres av vegtiltaket men ikke går i kulvert eller rør, 

skal ny eller endret utforming for vannforekomstene opparbeides med naturlig vannføring, med 

stryk, kulper og varierende bredde. Tiltaket skal forelegges ansvarlig myndighet. 

d) Flytting av jordmasser skal gjøres på en måte som hindrer spredningen av fremmede arter som 

eksempelvis kjempespringfrø. 

e) Store, gamle edelløvtrær som må tas ned i forbindelse med anleggsarbeidet stal tas ned i hel 

lengde og plasseres i egnede trekirkegårder. Trekirkegårder etableres på egnede lokaliteter etter 

avtaler med grunneiere.  

 

 Vilkår for bruk (PBL § 12-7 nr. 2)  

 Byggegrenser (PBL § 12-7 nr. 2)  

a) Veglovens byggegrenser gjelder der ikke annet er angitt på plankartet.  

b) Byggegrense mot veg gjelder ikke i SV_1, tunnel. 

c) Byggegrensen mot områdene o_SKF og o_SVG ligger i formålsgrensen der ikke annet er vist i 

plankartet.  

 

 Miljøkvalitet (PBL § 12-7 nr. 3) 

 Plan for ytre miljø (YM-plan) 

Det skal utarbeides en plan for ytre miljø. YM-planen skal sikre at føringer og krav for å oppnå 

miljøkvalitet blir ivaretatt på en systematisk måte i anleggsfasen og i videre drift av anleggene. 

YM-planen skal følges opp av tiltakshaver og vegeier(e) i både anleggsfase og driftsfase.  

 

 Luftkvalitet 

For bebyggelse som påvirkes av denne reguleringsplanen i og utenfor planområdet, skal 

anbefalte retningslinjer i Klima og miljødepartementets veileder for behandling av luftkvalitet i 

arealplanlegging, T-1520, legges til grunn for anleggsfase og driftsfase. 
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 Støy  

For bebyggelse som påvirkes av denne reguleringsplanen i og utenfor planområdet, skal anbefalte 
retningslinjer i Klima- og miljødepartementets veileder for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, 
legges til grunn for anleggsfase og driftsfase: 
• Støynivå på uteoppholdsareal og utenfor vinduer til rom med støyfølsom bruk skal 

være lavere enn Lden 55 dB. 
• Støynivå utenfor soverom, natt kl. 23-07, skal være lavere enn L5AF 70 dB. 
• Konkret utforming og utførelse av lokale støytiltak avklares etter samråd med grunneierne. 

 

 

 Vassdrag 

a) Det er satt krav til ivaretagelse av kantsone til vassdrag i hensynssone H560, jf pkt 4.2.2. 

b) Pilarer og brofundamenter skal plasseres slik at hensyn til erosjon og til livet i vassdraget ivaretas.  

c) Det skal utarbeides en overvåkningsplan der miljøtilstanden i berørte vannforekomster skal 

overvåkes i anleggsfasen og 2 år inn i driftsfasen. Dersom resultatet av overvåkingen tilsier det, 

skal perioden med overvåking forlenges.   

d) Det skal utarbeides tiltaksplan for anleggsfasen som omhandler vannhåndtering i anleggsfase med 

hensyn til forurensning og tiltak som hindrer tilslamming og avrenning til vassdrag, samt unngå 

vandringshinder og -barrierer. 

e) Kulverter skal utformes slik at de ivaretar eksisterende vandringsmuligheter for ørret og ål, også 

ved lav vannføring. 

 

 Samfunnssikkerhet (PBL §12-7 nr. 1, 2 og 4) 

 Ras- og skredfare 

Det tillates ikke gjennomført tiltak i rasfarlige områder uten at sikringstiltak er gjennomført. 

  

 Flom 

a) Alle offentlige vegtiltak skal sikres mot flom etter N200, inkludert klimapåslag. 

b) Det skal sikres at 3. part ikke påføres økt flomfare, som følge av vegtiltaket. 

c) Vegtiltaket skal utformes slik at det er naturlige flomveger. Nedbør skal håndteres innenfor 

planområdet, og fortrinnsvis ledes vekk gjennom infiltrasjon i grøft.  

4 Bestemmelser til arealformål  

 Fellesbestemmelser om eierform  

 Arealformål benevnt med «o_» 

Arealformål benevnt med «o_» foran angivelsen av formålet i planbestemmelser og plankart skal 

være offentlige eiendom.  

 Arealformål uten benevnelse  

Arealformål uten benevnelse foran angivelsen av formålet i planbestemmelser og plankart skal 

være annen (privat/felles) eiendom.  
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 Bebyggelse og anlegg, PBL § 12-5 nr. 1 

 Næringsbebyggelse – BN_1 og BN_2 

a) Områdene kan benyttes til service-, produksjons- og håndverksbedrifter, turistinformasjonssenter, 

hotell, og annen lettere næringsvirksomhet med nødvendige bygninger og anlegg. Virksomheter 

som baserer seg på detaljhandel tillates ikke 

b) Bygningene skal oppføres som frittliggende eller sammenkjedet bebyggelse. Bebygd areal kan 

utgjøre TBYA=75% av tomtearealet 

c) Gesimshøyden på bygg skal ikke overstige 12m. Største tillatte mønehøyde er 15m. Byggene skal 

ha naturtilpasset farge 

d) Det skal avsettes tilstrekkelig plass til parkering og til av- og pålasting av kjøretøyer. Det skal være 

minst én parkeringsplass pr. 25m2 BRA for kontorbygg. For lager og produksjonsbedrifter skal det 

være én parkeringsplass per 100m2 BRA. 

 

 Bensinstasjon/vegserviceanlegg - BV  

a) Bebygd areal skal ikke overstige BYA=70% 

b) Området kan benyttes til bensin- og energiladestasjon. Det tillates ikke utvendig lagring på arealet. 

Opparbeidet grøntareal, parkering, kjøreveger, avfallshåndtering, belysning, ladestasjon, infotavler 

o.l. tillates innenfor formålet. 

c) Avkjørsel til området skal etableres fra dagens E39 (Mandalsveien) minimum 50m øst for ny 

rundkjøring for tilkomstveg fra ny E39. 

d) Bensinstasjon eller andre installasjoner som øker risiko for akutt utslipp av kjemikalier skal ikke 

lokaliseres nærmere vassdrag enn 50m. 

 

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, PBL § 12-5 nr. 2 

 Fellesbestemmelser for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-7 nr. 1 og 4) 

a) Veglinjen og tilhørende trafikkareal tillates justert horisontalt 5 meter mellom formålene o_SV, 

o_SKF, o_SVG og o_SKV.  

b) Fyllingsskråninger og veg (senterlinje) med høyde som er vist i plankartet tillates justert vertikalt 

med +2 meter/-5 meter.  

 

 Veg, o_SV (2010) 

a) Arealet kan nyttes til veg, ramper, midtdelere, tunneler, bruer, kollektivholdeplasser, havarinisjer/ 

stopplommer, digital infrastruktur, gang- og sykkelveger, fortau, overgangsbruer, underganger og 

tilførselsveger tilknyttet til parkeringsplasser, innretninger for tekniske installasjoner og 

konstruksjoner med videre, etter gjeldende tekniske krav for drift av veganlegget. Formålet tillates 

også benyttet til trafikkøyer, grøfter, grøntarealer i kryssområdene, grøntarealer mellom 

kjørebaner arealer og arealer mellom veg og gang-/og sykkelveger. 

b) O_SV1 skal omfatte kjørebaner for ny E39 med tilhørende veganlegg med ramper til og fra i 

kryssområdene, midtdelere og grøfter og andre tiltak iht. 3.2.2.1.  

 

 Kjøreveg (2011), SKV (2011) 

O_SKV kan nyttes til kjøreveg. Det tillates justeringer av vegframføringen innenfor tilstøtende 

arealformål. Justeringer av vegframføringen skal godkjennes av vegmyndighet/kommunen.  
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 Gang-/sykkelveg, o_SGS (2015) 

Arealet kan nyttes til gang-/sykkelveg.  

  

 Annen veggrunn – Grøntareal, o_SVG (2019) 

a) Innenfor formålet tillates det etablert grøfter, skjærings- og fyllingsskråninger, permanente 

driftsveger for landbruket, stabiliserende tiltak, grøntarealer, viltkulvert, kulverter, støyvoller og 

støyskjermer, sikringsvoller, sikringsgjerder/-tiltak, støttemurer, tekniske installasjoner, 

sedimentasjonsbasseng, borehull, digital infrastruktur, lehus og andre innretninger for bygging, 

sikring og drift av veganlegget. 

b) Det tillates etablert turstier eller turtråkk over formålet så sant dette ikke kommer i konflikt med 

formålets funksjon.  

 

 Parkeringsplasser, SPP (2082) 

O_SPP tillates nyttet til parkering med tilhørende tekniske installasjoner, herunder ladestasjoner 

for elbil. 

  

 Kombinert formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtrase, o_SKF (2800) 

a) Innenfor o_SKF tillates vegformål, tekniske installasjoner, digital infrastruktur, skjærings- og 

fyllingsskråninger, grøfter, grøntarealer, støyvoller og støyskjermer, borehull, kulverter, 

stabiliserende tiltak, sikringsvoller, sikringsgjerder/-tiltak, støttemurer, fordrøynings- og 

sedimentasjonsbasseng, lehus og andre innretninger for bygging, sikring og drift av veganlegget.  

b) Andre fordrøyende eller avskjærende tiltak eller rensetiltak for vann fra vegfylling eller 

innlekkasjevann fra tunnel tillates.  

c) Det tillates etablert turstier eller turtråkk over arealet så sant disse ikke kommer i konflikt med 

formålets funksjon.  

d) Ved reetablering av vegetasjon skal det tilrettelegges for naturlig revegetering med stedegne arter.  

 

 Landbruks- natur- og friluftsformål samt reindrift, PBL § 12-5 nr. 5 

 LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på 

gårdens ressursgrunnlag (L) (5100) 

a) Innenfor formålet tillates nødvendige tiltak for landbruk- og gårdstilknyttet næring basert på 

gårdens ressursgrunnlag. Ny landbruksbebyggelse tillates ikke plassert på dyrket mark der det 

finnes alternativ lokalisering på eiendommen.   

b) Fjellrensk og bergsikring som del av utbygging og drift av veganlegget tillates. 
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 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, pbl § 12-5 nr. 6 

 Bruk og vern av vassdrag med tilhørende strandsone, V (6001) kan nyttes til natur- og 

friluftsområde i vassdrag.  

 VAA kan nyttes til bruk og vern av vassdrag med tilhørende strandsone, kombinert med o_SVG.  

 

5 Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6, 12-7 og 11-8) - veganlegget 

 Sikrings-, støy- og faresoner (§ 11-8, 3. ledd, a)  

 Annen sikringssone restriksjon tunnel (H190) 

a) Sikringssonen gjelder vertikalt opp til terrengoverflate.  

b) I sikringssoner over tunnelen er det ikke lov med tiltak i grunnen som sprengning, peleramming, 

boring eller annet som kan medføre skade på tunnelen eller sikringssonen.  

c) Undersøkelser for å vurdere geologiske forhold/innlekkingsfare tilhørende H190 annen 

sikringssone restriksjon tunnel er tillatt.  

 Ras- og skredfare (H310) 

a) Innenfor hensynssone H310 skal det oppføres rassikring. 

b) Alle sikringstiltak må prosjekteres og utføres av firma med skredteknisk kompetanse.  

 

 Flomfare (H320) 

Tiltak i hensynssonen H320 Flomfare, skal vurderes og dokumenteres med hensyn til flomfare, 

før utbygging.  

 

 Høyspenningsanlegg inkl. høyspentkabler (H370) 

a) Plan for håndtering av høyspentanlegg i anleggsfasen skal utarbeides i samarbeid med linjeeier.  

b) Det tillates ikke tiltak, anlegg eller innretninger som er egnet til å skape farlige situasjoner eller 

hindre anleggseiers drift av anlegget. Innenfor området skal alle tiltak varsles og godkjennes av 

linjeeier.  

c) Det tillates ikke oppført bygg innenfor faresonen.  
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 Særlige hensyn til landbruk, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller bevaring av 

naturmiljø eller kulturmiljø (§ 12-6 jf § 11-8, 3. ledd, c)  

 Bevaring naturmiljø (H560) 

a) H560 gjelder kantsonen til vassdrag. Kantsonen skal ivaretas som en økologisk funksjonell 

kantsone. Der anleggstekniske hensyn likevel umuliggjør dette kan kantvegetasjonen fjernes i 

nødvendig omfang. Fjerning av kantvegetasjon skal ikke skje før arbeid i sonen skal påbegynnes.  

Ved reetablering rekonstrueres elvebreddens form og overflate før det tilrettelegges for naturlig 

revegetering med stedegne arter. 

b) Innenfor H560_1 Herdalsbekken skal bekkens økologiske funksjon som gyteområde for katadrom 

og anadrom fisk sikres/ivaretas ved gjennomføring av tiltak innenfor området. Det skal sikres 

naturlik bunn, vanntilførsel og vannkvalitet som ivaretar dagens nivå av gyting.  

c) I sone H560_2, Lygna, skal vassdragets økologiske funksjon sikres og i størst mulig grad bevares 

under anleggs- og driftsfasen. Tiltak i forbindelse med anleggsfasen kan tillates dersom dette ikke 

forringer natur- og vannkvaliteter permanent, med særskilt tilpasning til fiskevandring.  

d) Innenfor H560_3 skal særskilte naturtyper iht. Miljødirektoratets naturbase hensyntas.  

e) Sone H560_4 Hensyn hjortevilt: 

• Utformingen av området skal optimaliseres med tanke på vandrende hjortevilt. Statens 

vegvesen sin håndbok V134 Veier og dyreliv skal legges til grunn for utforming 

• Areal under bruer skal utformes med størst mulig åpning for å sikre optimale 

passeringsforhold. Minimum fri høyde under bru skal være 6 m. 

• Areal som berøres av anleggsarbeid skal revegeteres med stedegen vegetasjon med sikte 

på hurtig revegetering av hensyn til viltets krav til biotop 

• Innenfor hensynssonen er det ikke tillatt med aktiviteter som kan forstyrre 

hjortevandring som: 

▪ Flatehogst 

▪ Bygging av permanente eller midlertidige bygg eller anlegg 

▪ Lagring 

• Kunnskapsinnhenting og bistand til utforming skal gjøres av viltfaglig kompetanse i 

samråd med Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Agder. 

 

 Bevaring kulturmiljø (H570) 

a) Det tillates ikke inngrep innenfor hensynssone H570 uten godkjenning fra kulturminnemyndighet.  

b) H570_1 gjelder ID 117960 

c) H570_2 gjelder ID 103443  

 

 Båndlegging etter lov om kulturminner (H730) 

a) Det tillates ikke inngrep innenfor båndleggingssone H730 uten godkjenning fra 

kulturminnemyndighet.  

b) Det skal ikke foretas inngrep som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, 

skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme et automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare 

for at dette kan skje, jf. kulturminnelovens §§ 3 og 8.  

c) H730_1 gjelder ID 3434 

d) H730_2 gjelder ID 263917  
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6 Bestemmelser til bestemmelsesområder (Pbl § 12-7): 

 Massedisponering (#1_1 - 6) 

 I områdene skal det kun plasseres rene masser.  

 Sigevann skal renses før utslipp til resipient.  

 Utformingen av arealene skal tilpasses omkringliggende naturlig terreng. Deponi skal revegeteres 

med stedegen vegetasjon. Unntak gjelder for #1_1 ref. 6.1.6 

 Arealene tillates opparbeidet i henhold til godkjent anleggsplan, innenfor områder vist i plankartet 

og med maksimale høyder vist i tabellen under.  

 Innenfor områdene kan det etableres kulvert for overvannshåndtering etter behov 

 

Bestemmelsesområder – Kode i plankartet (sted) Maksimalt tillatt kotehøyde på terreng  

#1_1 (Herdal) 94 

#1_2 (Vatlandsdalen/Røyskår) 210 

#1_3 (Vatlandsdalen/Røyskår) 230 

#1_4 (Vatlandsdalen/Røyskår) 240 

#1_5 (Vatlandsdalen/Røyskår) 225 

#1_6 (Vatlandsdalen/Røyskår) 235 

 

 Matjord fra dyrka mark mellom Oppsalveien og tunnelportalen ved Herdal som fjernes som følge 

av vegtiltaket, skal brukes til å etablere ny dyrka jord på en faglig og god måte og fortrinnsvis 

plasseres på bestemmelsesområde merket #1_1 (Herdal). 

 

 Tunnelsoner (#2_2) 

Innenfor bestemmelsesområdene merket #2_2 tillates det plassering av tunnelåpningen, 

støyskjermstiltak og vegformålet. Dette gjelder i alle vertikalnivåer. 

 

 Brusoner (#2_3) 

Innenfor bestemmelsesområdene markert med #2_3 tillates det plassering mellom bru og 

vegformålet. Dette gjelder i alle vertikalnivåer. 

 

 Kulturminner (#10) 

a) Innenfor bestemmelsesområdet #10_3434 skal forholdet til automatisk fredede kulturminner 

avklares med Agder fylkeskommune 

b) Før iverksetting av tiltak må ingen inngrep som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, 

forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme et automatisk fredet kulturminne 

eller fremkalle fare for at dette kan skje, jf. kulturminnelovens §§ 3 og 8.  

c) #10_3434 gjelder ID 3434 
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 Midlertidig bygge- og anleggsområde (#91)  

 Midlertidig bygge- og anleggsområde (#91) 

a) Områder merket som #91 Midlertidig bygge- og anleggsområde tillates benyttet til anleggsdrift, 

herunder bygging av anleggsveger, midlertidig lagring av jord- og steinmasser for anleggstiltak, 

med videre samt rivning av bygninger innenfor planområdet. 

b) Langs eksisterende adkomstveger og driftsveger kan det tillates midlertidige tiltak som punktvise 

utvidelser, utretting, grøfting, forsterking og legging av høyspentkabel.  

c) Innenfor området er det tillatt å etablere midlertidig fordrøyningsbasseng/ renseanlegg/ 

sedimentasjonsbasseng.  

d) Der hvor det er konflikt mellom hensynsoner og midlertidig anleggsområde, riggområde og 

anleggsveger tillates anleggstiltak, men tiltak skal gjennomføres skånsomt og i størst mulig grad 

unngå permanent forringelse av lokaliteten.   

e) Avrenning fra midlertidig anleggsområde skal minimeres. 

f) Dyrka mark skal beskyttes mot at stein trenger ned i jordsmonnet og mot spredning av 

plantesykdommer.  

g) Midlertidig bygge- og anleggsområder skal være tilbakeført og/eller istandsatt senest innen ett år 

etter at det er satt trafikk på vegen.  

 

 

7 Rekkefølgebestemmelser (PBL 12-7 nr. 10) 
 Før anleggsarbeid knyttet til veganlegget kan igangsettes skal følgende foreligge:  

 Plan for ytre miljø (YM-plan) 

 Massedisponeringsplan 

 Tekniske planer for sammenkoblingene til eksisterende E39, ut over midlertidige løsninger som del 

av anleggsperioden, skal forelegges Statens vegvesen. 

 

 Før det settes trafikk på E39 skal følgende være ferdigstilt:  

 Kollektivtiltak, inklusiv innfartsparkering og sykkeloppstillingsplasser ved E39-kryss og nødvendige 

tilførselsveier til/fra ny E39, samt gang-sykkelveier skal opparbeides og ferdigstilles samtidig med 

veianlegget på den aktuelle strekningen. 

 

 Innen ett år etter at veganlegget er åpnet for trafikk skal følgende være ferdigstilt:  

Beplantning, revegetering og istandsettingsarbeider av alle arealer knyttet til veganlegg, turveger 

og midlertidig bygge- og anleggsområder skal være ferdigstilt.  

 

 Søknader om tiltak i næringsområde og bensinstasjon/vegserviceområde ved Herdal 

Søknad om tiltak innenfor areal avsatt til næringsområde (BN_1 og BN_2) eller bensinstasjon/veg-

serviceområde (BV) skal ikke godkjennes før ny E39 med tilhørende anlegg er åpnet for trafikk. 
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Bestemmelser for den del av planen som gjelder næringsområde på Foss - gnr 
152 bnr 1 og 5 – Lyngdal, (tidligere PlanID 201510) 
 

8 Området i tidligere PlanID 201510 reguleres til 

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, nr. 1): 

• Næringsbebyggelse 

• Energianlegg 

• Vann- og avløpsanlegg 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, nr. 2) 

• Veg 

• Gangveg/gangareal 

• Annen veggrunn – grøntareal 

 

Grønnstruktur (PBL § 12-5, nr. 3) 

• Park 

• Vegetasjonsskjerm 

 

Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (PBL § 12-5, nr. 5) 

• Landbruksformål 

 

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (PBL § 12-5, nr. 6) 

• Friluftsområde 

 

Hensynssoner (PBL § 12-6) 

• a.1) Sikringssoner Frisiktsone H140 

• a.3) Faresone Ras- og skredfare H310 

• a.3) Faresone Høyspenningsanlegg H370 

• c.) Særlige hensyn Hensyn landskap H550 
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9 Fellesbestemmelser – tidligere PlanID 201510 

 I forbindelse med byggesøknad 
Sammen med byggesøknad skal det utarbeides en situasjonsplan for hvert byggeområde/tomt 

som skal vise: 

• Atkomst til tomta 

• Planeringshøyder 

• Bebyggelsens plassering og høyder 

• Parkeringsareal 

• Ev. internveger og tomteinndeling 

• Grøntanlegg/beplantning 

• Intern overvannsløsning 

• Ev. gjerder 

• Eventuelle driftsveger ut av byggeområdene. 

 

For situasjonsplan av byggeområder/tomter i BT3 skal det vises adkomst til bakenforliggende 

tomter etter dimensjonerende krav satt i §5.1.  

 Støy og forurensning 

a) Støy fra all virksomhet innenfor planområdet skal holdes innenfor anbefalte grenseverdier i 

Miljøverndepartementets veileder T-1442, pkt. 3.1 Retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging. Gjennom skjerming og bygningers plassering og utforming skal det søkes å oppnå 

best mulig støyskjerming i forhold til boliger i nærområdet.  

b) Utslipp til luft skal ikke medføre helseskade eller skape luktulemper for omgivelsene. 

c) Forurenset eller slamholdig overvann skal ikke tilbakeføres vassdraget i verken anleggsfase eller 

driftsfase.  

d) Dersom en under gravearbeider/anleggsvirksomhet eller lignende støter på forurenset grunn, skal 

alt arbeid som kan utløse spredningsfare straks stanses. Det skal likevel iverksettes strakstiltak for å 

stanse eventuell pågående forurensning. Det skal videre avklares med myndighetene, herunder 

Lyngdal kommune, hvilke krav som påhviler virksomheten, før arbeidet kan igangsettes igjen.  

 Kulturminner 

 Dersom en under gravearbeider/anleggsvirksomhet eller lignende støter på mulige kulturminner i 

planområdet skal arbeidet umiddelbart stanses, og regionale kulturvernmyndigheter skal varsles, i 

samsvar med § 8 i kulturminneloven av 9. juni 1978. Ansvaret påhviler tiltakshaver og/eller 

ansvarshavende leder på stedet.  

 Det tillates ikke inngrep innenfor båndleggingsområde H730_3 ID 263919 uten godkjenning fra 

kulturminnemyndighet.  

 Det skal ikke foretas inngrep som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, 

skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme et automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare 

for at dette kan skje, jf. kulturminnelovens §§ 3 og 8.  

 

 Byggegrense 
Byggegrense er angitt som juridiske linjer i plankartet. Terrassering mot bakenforliggende 

terreng tillates etablert utenfor byggegrenser.  
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 Tekniske anlegg 

a) Nødvendige interne tekniske installasjoner, bygg og anlegg for energiforsyning og vann- og 

avløpshåndtering kan etableres innenfor det enkelte byggeområde.   

b) Vann- og avløpsanlegg skal bygges i samsvar med gjeldende regelverk for vannforsyning og 

kommunen sine krav. VA-anlegget må dimensjoneres slik at det sikrer nok slukkevann ved ev. 

brann. VA-anlegget kan bygges ut gradvis i takt med utbygging av industriområdet, men 

kapasiteten må til enhver tid være tilfredsstillende for den virksomheten som er etablert/under 

etablering i området. 

c) Alle kabler som føres inn i området skal føres frem som jordkabler.  

d) Teknisk plan for overordnet vann- og avløpshåndtering, herunder overvannshåndtering, skal 

godkjennes av kommunen for det enkelte byggetrinn før byggetillatelse for samme byggetrinn kan 

gis. Det skal også fremkomme av teknisk plan at fremtidig påkobling av neste byggetrinn er tatt 

høyde for.  

 Søppelhåndtering 
Alt avfall innenfor næringsområdene skal oppbevares i innelukkede konteinere eller i særskilte 

bygninger. Avfall som pga. volum eller av andre årsaker må lagres ute, skal skjules med tett og 

tilstrekkelig høyt gjerde.  

 Lagring 
Utelagring av råvarer, halvfabrikata, ferdigprodukter eller oppsetting av provisoriske eller 

midlertidige lagerkonstruksjoner skal utføres på en slik måte at det ikke virker skjemmende for 

omgivelsene.  

 Parkering 
a) Innenfor hvert byggeområde skal det opparbeides tilstrekkelig antall parkeringsplasser for den 

enkelte virksomhet. Avhengig av type virksomhet skal en i hver byggesak vurdere behov for 

HC-parkering. For kontorvirksomhet skal det være min. 10 % HC-plasser. 

b) Det må for alle virksomheter avsettes tilstrekkelig areal for laste- og varebiler.  

c) For kontorvirksomhet:  2 bilplass pr. 100 kvm BRA 

For industri/produksjon/lager: 1,2 bilplass pr. 100 kvm BRA 

d) Eventuell fellesparkering for flere virksomheter er tillatt.  

e) For alle næringsvirksomheter og spesialformål skal det etableres ladestasjoner for el-bil. 

Antallet parkeringsplasser skal gjenspeile behovet, og avgjøres av planmyndighetene i den 

enkelte sak.  

f) For alle næringsvirksomheter skal det etableres parkering for sykkel. Antallet 

parkeringsplasser skal gjenspeile behovet, og avgjøres av planmyndighetene i den enkelte sak.  

 Vegskråning, grøfter m.m. 
Skråninger, skjæringer og grøfteareal i forbindelse med anleggelse av felles veg vil i nødvendig 

grad ligge innenfor de tilstøtende formål langs vegen. Inngrep vil variere med stigningsforhold 

i terrenget. I grøntområder skal skråninger og steinfyllinger jordkles og tilsås. 
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 Tiltak i vassdrag (Fossbekken) 
a) Ved omlegging av bekken skal det i det nye bekkeløpet, legges et tett lag i bekkebunn og 

skråninger bestående av leire eller morenemasser  

b) Mest mulig av kantvegetasjonen til bekken skal opprettholdes, og områder som blir berørt må 

sikres rask revegetering med stedegen vegetasjon. 

c) Dersom det er særlig hensynskrevende arter nedstrøms tiltaksområdet er det viktig at det ikke 

tilføres for mye sedimenter nedover i vassdraget i anleggsperioden. Fylkesmannen i Agder skal 

kontaktes for å avklare dette. 

10 Bebyggelse og anlegg – tidligere PlanID 201510 

 Næringsbebyggelse 1 – 13 
a) Det tillates knuseverkvirksomhet i området i forbindelse med opparbeidelse av 

næringstomter.  
b) Området skal bygges ut i 3 byggetrinn med følgende fordeling: 

c) Byggeområdene Næringsbebyggelse 1-13 kan fradeles til mindre tomter. Endelig 
tomteinndeling fastsettes av kommunen på grunnlag av situasjonsplan til byggesøknad for 
hvert enkelt byggetrinn.  

d) Tillatt bebygd areal for hver tomt er oppgitt i % av BYA. Ved oppdeling av tomter gjelder %-
BYA for hver enkelt tomt. Ved oppdeling av tomter skal størrelsesordenen på den enkelte 
tomt legge opp til en minimumsutnyttelse på 2000 m2 BYA.  

e) All bebyggelse skal ha flatt tak, mørke farger og samme formspråk. Høyde på bebyggelse skal 
ikke overstige 12 m målt fra gjennomsnittlig terrengnivå rundt bygningen.   

f) Gjerde kan settes i formåls- eller tomtegrensen.  
g) Det skal etableres gangsti som forbinder alle byggetrinn med Park1. Denne skal etableres med 

minimum 2,0 m bredde og vises på situasjonsplan ved byggesøknad for det enkelte 
byggetrinn.  

h) Næringstomter skal terrasseres som avslutning mot bakenforliggende terreng. Hver enkelt 
terrassering skal være maks 10,0 m høye og minst 5,0 m brede.  

i) Terrasser tillates nyttet til driftsveger for adkomst til arealer utenfor næringsområder.  
 
  

  

Byggetrinn Byggeområde Høyeste tillatt 
planert kotehøyde 
på næringstomter 

Tomteareal i 
m2 

Høyeste tillatt 
utnyttelsesgrad i % 
av BYA 

1 Næringsbebyggelse1 
Næringsbegyggelse2 
Næringsbebyggelse3 
Næringsbebyggelse4 

42,5 
44,0 – 48,0  
44,0 – 48,0 
50,0 

5681 
15781 
9890 
4244 

80  
80  
80  
80  

2 Næringsbebyggelse5 
Næringsbebyggelse6 
Næringsbebyggelse7 
Næringsbebyggelse8 

50,0 – 55,0 
50,0 – 55,0 
52,5 – 55,0 
55,0 – 60,0 

17024 
12562 
4763 
9250 

80  
80  
80  
80  

3 Næringsbebyggelse9 
Næringsbebyggelse10 
Næringsbebyggelse11 
Næringsbebyggelse12 
Næringsbebyggelse13  

60,0 
60,0 - 70,0 
60,0 
60,0 
60,0 – 70,0 

5426 
8516 
20394 
9779 
10518 

80  
60  
80  
80  
70  
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 Energianlegg 
a) Arealer avsatt til energiforsyning for fremtidige næringsområder.  

 

  Vann- og avløpsanlegg 
a) Områder avsatt til etablering av overvannsbasseng jf. §10.5. 

 

11 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – tidligere PlanID 20151 

 Veg 
a) f_Veg1 reguleres som hovedatkomst til området, og tillates opparbeidet i inntil 7m bredde. 

Vegen tillates stengt med bom. 
b) f_Veg2 er interne veger for BT1-3. Tillates etablert inntil 7m bredde.  
c) Veg er eksisterende atkomstveg til privat bolig utenfor planområdet. Reguleres i eksisterende 

bredde og omfang.   
d) Alle interne veger og kryss/avkjørsler fra byggeområder til f_Veg1 og f_Veg2, samt kryss 

mellom f_Veg1 og f_Veg2 skal opparbeides med svingradius 12 m. 
 

 Gangveg/gangareal 
a) Det skal innenfor avsatte arealer opparbeides gangveg/gangarealer med grus eller asfaltdekke 

i 2,0 m bredde med tilhørende krysningspunkt som vist på plankart.  

 Annen veggrunn – tekniske anlegg 
a) o_Annen veggrunn regulerer sikkerhetsavstand 6,0 m fra vegkant av FV43.  
b) Det skal innenfor f_Annen veggrunn opparbeides vegskulder som skal nyttes til adkomst for 

gående og syklende til planområdet. 

 Annen veggrunn – Grøntareal 
a) Areal avsatt til annen veggrunn er avsatt til grøft, overvannshåndtering, snøopplag og annet 

kantareal til veg. Arealene tillates beplantet med trær eller lignende, så fremt tiltakene ikke 
vanskeliggjør adkomst til eksisterende lufttrukkent høyspenningsanlegg.  

12 Grønnstruktur – tidligere PlanID 201510 

 Park 
a) Park1 er avsatt område til parkareal for brukere av området.  

b) Park1 skal opparbeides som parkareal med bord og benker. 

  

 Vegetasjonsskjerm 
a) Det skal i henhold til rapport vedr. bekkeløpomlegging av Terrateknikk etableres en indre 

skulder på minimum 2 m bredde langs hele den omlagte delen av bekken.   
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13 Landbruks-, natur- og friluftsformål – tidligere PlanID 201510 

 Landbruksformål 
a) Områdene skal være tilgjengelige for allmenheten.  

b) Det tillates utført mindre tiltak som fremmer områdets bruk til rekreasjon og muliggjør 

adkomst til friluftsområder som eksempelvis enkle stier og trapper i tre eller naturstier. 

c) Det skal etableres en kantsone mellom omlagt bekkeløp og byggeområder på minimum 10 m. 

Inngrep i kantsonen kan bare skje dersom det ikke forstyrrer den biologiske balansen i 

vassdraget. 

d) Det tillates terrenginngrep i friluftsområdene i forbindelse med veg- og tomteanlegg. 

Inngrepene skal skje skånsomt, og ev. skjæringer/fyllinger som vil gå inn i 

grønnstrukturområde, skal jordslås med stedlige masser. Områdene skal gis en god 

terrengmessig utforming. 

 

14 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone – tidligere 
PlanID 201510 

 Friluftsområde 
a) Formålskode VFR1 og VFR2 omfatter eksisterende og omlagt bekkeløp.  

b) Omlagt bekkeløp skal ha en midlere bredde på 2 m, mens resterende bekkeløp skal bestå i 

dagens omfang.  

15 Hensynssoner – tidligere PlanID 201510 

 Frisiktsone H140 
Innenfor frisiktsonen er det ikke tillatt å etablere tiltak eller vegetasjon i en høyde av 0,5 m over 

tilstøtende vegs nivå.  

 Ras- og skredfare (H310) 
a) Areal som er vist med faresone ras- og skredfare kan bare tas i bruk til næringsvirksomhet 

dersom de er sikret mot ras/skred. 

b) Alle tiltak må prosjekteres og utføres av firma med bergteknisk kompetanse, og skal samsvare 

med rapport av Arentz & Kjellesvig.  

 Høyspenningsanlegg (H570) 
a) Hensynssone H370_1 omfatter lufttrukken linje. Byggeforbudsgrense er 8 meter til hver side 

av anlegget, dvs. en totalbredde på 16 meter.  

b) Hensynssone H370_2 omfatter intern nedgravd høyspentlinje. Byggeforbudsgrense har 

totalbredde 4 meter.  
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 Hensyn landskap (H550)  
Hensynssone H550_1 omfatter buffersone mellom byggeområde og FV43. Denne sonen skal 

bevares som en skjerm mot veg og elv. Det tillates ikke tiltak utover nødvendig fyllingsfot til veg 

samt hogst innenfor området.  

Hensynssone H550_2 omfatter en 12 meter bred korridor over eksisterende bekk samt omlagt 

bekkeløp. Det skal innenfor denne sonen ikke gjøres tiltak som kommer i konflikt med 

retningslinjer fra rapport av Terrateknikk.    

Omlegging av bekkeløp er søknadspliktig etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. 

Fylkesmannen og fylkeskommunen må gi tillatelse til tiltaket.  

16 Rekkefølgebestemmelser - tidligere PlanID 201510 
 Før det kan gis brukstillatelse til næringsvirksomhet innenfor arealene vist som faresone ras og 

skredfare (H310), skal områdene være sikret mot ras som oppgitt i pkt. 9.2. Dette er ikke til hinder 

for at andre deler av det aktuelle byggeområdet kan tas i bruk. 

 Før det gis tillatelse til tiltak for næringsområder, trafikkområder og vann- og avløpsledninger skal 

tekniske planer for disse godkjennes av kommunen. 

 Det skal foreligge dokumentasjon på tilfredsstillende brannforsyning i henhold til gjeldende krav 

(TEK10) før utbygging av området.  

 Park1 skal være opparbeidet som omtalt i pkt. 6.1 før byggestart i BT2. 

 Det skal innenfor avsatt formålsarealer for vann- og avløpsanlegg etableres overvannsbasseng jf. 

overvannsrapport utarbeidet av Løyning datert 27.03.17. 
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Utvalg Møtedato Saksnummer 

Utvalg for miljø plan og 
teknisk 

16.06.2020 51/2020 

Kommunestyret   

 

Opphevelse av del av kommunedelplan for E39 Lyngdal Øst - Vatlandstunellen PlanID 
201410 - gjelder del av KDP som dekkes av områdereguleringsplan E39 Lyngdal Øst 
PlanID 201805 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-17 jf. §11-15 oppheves del av kommunedelplan (KDP) for 
E39 Lyngdal Øst – Vatlandstunellen PlanID 201410. Vedtaket omfatter kun den strekningen av KDP som 
dekkes av områdereguleringsplan for E39 Lyngdal Øst (del av Mandal-Lyngdal Øst) PlanID 201805. 
 
Bakgrunn for saken: 
Områdereguleringsplanen for E39 Lyngdal Øst (del av Mandal – Lyngdal Øst) PlanID 201805 ble vedtatt 
av Lyngdal formannskap på delegasjon fra Lyngdal kommunestyre 26.03.2020. Denne 
områdereguleringsplanen avløser kommunedelplanen vedtatt 20.10.2016 på samme strekningen. I 
Lyngdal sammenfaller planområdene for kommunedelplanen og områdereguleringsplanen i stor grad. 
Det er kun mindre avvik i øst mot Lyngdals grense, hvor korridoren i områdereguleringsplanen svinger 
noe mer mot øst enn korridoren i KDP.  
I forbindelse met at områdereguleringsplanen ble lagt ut til offentlig ettersyn, ble det også gjort et 
vedtak om at en opphevelse av KDP skulle legges ut til offentlig ettersyn, og offentlig ettersyn av 
opphevelsen ble senere annonsert, jf. annonse i teksten under. Ved endelig vedtak av 
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områdereguleringsplanen ble det likevel ikke lagt inn i vedtaket at KDP skulle oppheves. Derfor lages det 
nå en egen sak på dette. 
 
Hovedutvalg for miljø, plan og drifts vedtak 10.04.2019:  
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-10 legges «områdereguleringsplan for E39 Lyngdal Øst (del 
av Mandal - Lyngdal Øst) PlanID 201805», ut til offentlig ettersyn.  
Samtidig med offentlig ettersyn av områdereguleringsplanen, legges forslag til oppheving av del av 
vedtatt kommunedelplan for ny E39 Fardal – Vatlandstunellen PlanId 201410, som erstattes av 
områdereguleringsplanen, ut til offentlig ettersyn. 
 
Annonse -offentlig ettersyn: 
 

 
Det har ikke kommet egne høringsinnspill til opphevelse av kommunedelplanen, men det har kommet 
flere høringsinnspill til områdereguleringsplanen hvor noen høringsinstanser har pekt på korridorvalg og 
betydningen av godt nok kunnskapsgrunnlag for å endre trase. Likevel kan det ikke leses noe klart 
standpunkt ang. opphevelse av KDP ut fra høringsinnspillene.  
 
I forbindelse med behandling av områdereguleringsplanen ble det laget en sammenligningsrapport hvor 
KDP traseen ble sammenlignet med valgt trase i områdereguleringsplanen. Denne viste klare fordeler 
med ny trase som nå er vedtatt. Sammenligningen er mest relevant for Lindesnes kommune.  
 
Det bør nevnes at det nylig er kommet en klage på endelig vedtak for områdereguleringsplanen fra 
Naturvernforbundet. Her er Naturvernforbundet tydeligere på følgende: «Ny E39 slik begge kommunen 
nå har vedtak om, kan ikke forsvares utfra et helhetlig samfunnsperspektiv fordi denne løsningen vil 
påføre uopprettelig, omfattende skade på og tap av verdifull natur- og kulturlandskap. Om derfor Lyngdal 
og Lindesnes kommuner står ved denne veiløsningen, vil det åpenbart være i strid med den sterke 
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oppfordringen FNs ekspertpanel – klimapanelet og naturpanelet ber oss om; å bedre verdens 
naturtilstand.» 
 
Klagen kommer til behandling i egen sak til høsten. 
 
 
Utsnitt av Kommunedelplan for E39 Fardal i Lindesnes til Vatlandstunellen i Lyngdal (grått felt): 
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Områdereguleringsplan E39 Lyngdal øst (del 1): 

 
Områdereguleringsplan E39 Lyngdal Øst (del 2): 

 
 
Vurdering: 
Ved å vedta områdereguleringsplanen har en tatt et korridorvalg, på bakgrunn av et omfattende 
kunnskapsgrunnlag. Kommunedelplanens korridor der hvor den avviker fra områdereguleringsplanen, er 
dermed i praksis forkastet. 
For Lyngdal kommune er planområdene for kommunedelplanen og områdereguleringsplanen så 
sammenfallende at det har lite betydning om kommunedelplanen blir opphevet eller ikke. Det er 
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imidlertid et område mot sør-øst mot Lyngdals grense hvor korridorene skiller lag grunnet endret retning 
for trase gjennom Lindesnes. 
 
Det kan være greit å få «ryddet bort» de restarealene som måtte ligge igjen fra kommunedelplanen, og 
som beslaglegger arealer til veiformål unødig. Kommunedirektøren anbefaler derfor en opphevelse av 
kommunedelplanen på strekningen som sammenfaller med områdereguleringsplanen. 
 
Konklusjon: 
Kommunestyret anbefales å oppheve kommunedelplan for E39 på strekningen hvor denne sammenfaller 
med områdereguleringsplanen for E39 Lyngdal Øst (del av Mandal – Lyngdal Øst). 
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Behandling av søknad om mindre endring av reguleringsplan for Oftebro gnr 162 bnr 35 – 
gnr 161 bnr 16, planID 201005 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
I medhold av PBL 2008 § 12-14 endres reguleringsplan for Oftebro gnr 162 bnr 35 – gnr 161 bnr 16, 
planID 201005. Endringen gjelder byggeområde B2 og lekeplass/felles uteoppholdsareal. 

Plankartet: 
Område B2 endres fra frittliggende småhusbebyggelse til konsentrert boligbebyggelse iht. forslag til nytt 
plankart. Videre utvides areal for lek/felles uteopphold til minimum 100 m2. 
 
Bestemmelsene: 
Bestemmelsene endres i henhold til søknad, se punkt i saksframlegg, med unntak av bestemmelse § 4.3 
hvor størrelsen på lekeplassen skal være minimum 100 m2. 

I tillegg tilføyes følgende bestemmelser: 

 Rekkefølgekrav: lekeplassen skal opparbeides før det gis brukstillatelse til boligene 
 I forbindelse med byggesøknad skal det leveres en skisse som viser hvordan felles lek- og 

uteoppholdsareal skal utnyttes. Utforming av lekeplassen skal være i tråd med kommunens norm 
for utforming av lekearealer 

 Før det gis tillatelse til nye tiltak innenfor område B2 må det vises hvordan kommuneplanens krav 
til områdelekeplass løses for nye enheter. I tillegg skal nye boenheter i planområdet dekke 
forholdsmessig andel av turstier  

SAKSFRAMLEGG
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Bakgrunn for saken: 
Fra Birkeland Bruk foreligger det søknad om mindre endring av reguleringsplan for Oftebro gnr 162 bnr 
35 – gnr 161 bnr 16, planID 201005. Endringen gjelder byggeområde B2 som søkes endret fra 
frittliggende småhusbebyggelse til konsentrert boligbebyggelse.  
 
På byggeområdet B2 har det vært planlagt 2 eneboliger. Det søkes om å endre planen slik at det kan 
etableres 6 boenheter innenfor dette byggeområdet. For å øke antall boenheter argumenteres det i 
søknaden med at terrenget i byggeområdet er svært bratt og utfordrende, med mye løse masser. For å ta 
opp terrenget, og samtidig sikre de løse massene vil det være en stor fordel å etablere en forstøtningsmur 
langs byggeområdets sør/østlige byggegrense. Denne forstøtningsmuren vil kunne fungere som en 
bakvegg i parkeringskjeller. Ved etablering av en slik mur vil det være naturlig med en bedre og høyere 
utnyttelse av byggeområdet.  
Området har en sentral beliggenhet mellom Rom med dets fasiliteter og sentrum. En høyere utnyttelse 
samsvarer med rikspolitiske retningslinjer som fordrer til fortetting i sentrumsnære områder.  
Barn og unges interesser er ivaretatt.  Areal for felles uteoppholdsareal vil bli etablert med en størrelse på 
ca. 100 m2, og det skal også legges til rette med gode utomhus areal for den enkelte boenhet. Videre er 
det etablert kvartalslekeplass ca 150 meter fra området.  
Nødvendig antall parkeringsplasser for 6 boenheter iht. kommunens parkeringsnorm vil bli ivaretatt 
innenfor byggeområde B2.  
Det foreligger tillatelse fra Teknisk drift i Lyngdal kommune vedrørende utvidet bruk av avkjørsel.  
 
Økning i antall boenheter krever endring i bestemmelsene. Bestemmelse § 2.2 for byggeområde B2 
erstattes av nye bestemmelser som passer for konsentrert bebyggelse. § 4.2 om parkering endres iht. 
krav om flere parkeringsplasser når antall boenheter økes. I tillegg foreslås det endringer for 
lekeplass/felles uteoppholdsareal bla en mindre økning i størrelsen på arealet. 
 
Oppsummering – endringene det søkes om: 
Plankart:  
 Byggeområde B2 omreguleres fra frittliggende småhusbebyggelse til konsentrert 

boligbebyggelse. 
 Felles lekeareal/uteoppholdsareal økes til 90 m2. 

 
Planbestemmelser:  
Bestemmelse § 2.2 for byggeområde B2 erstattes av følgende bestemmelser: 
 2.21 Maks kotehøyde for planert terreng skal være kote 16,5.  
 2.22 Bygningene skal plasseres innenfor de angitte byggegrenser  
 2.23 Bebyggelse skal ha pulttak eller flatt tak. Takhøyde skal ikke overstige 8,50 meter fra 

gjennomsnittlig terreng. Høyeste gesims regnes som takhøyde.  
 2.24 BYA skal være maksimalt 60 %.  
 2.25 Det skal etableres minimum1 garasjeplass pr boenhet, samt 3 gjesteparkeringsplasser 

innenfor byggeområde B2.  
 2.26 Ved byggemelding skal kommunen påse at boligene får en naturlig tilpassing i terrenget. 

Situasjonskart som følger byggemelding skal vise hvordan hele tomten skal utnyttes. Med 
byggemelding skal de følge tegninger som viser terrengprofiler med kotehøyde.  
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 2.27 Innenfor byggeområde tillates maks 6 boenheter 
 

Bestemmelse § 4.2 om parkering erstattes av følgende nye bestemmelse: 
 4 A 1 stk parkeringsplass i garasje og 1 stk parkeringsplass på fellesområde.  
 4 B 2 stk parkeringsplasser ved egen bolig  
 4 C 1 stk parkeringsplass i garasje og 1 stk parkeringsplass på fellesområde.  
 2 A 1 stk parkeringsplass i parkeringskjeller  
 2 B 1 stk parkeringsplass i parkeringskjeller  
 2 C 1 stk parkeringsplass i parkeringskjeller  
 2 D 1 stk parkeringsplass i parkeringskjeller  
 2 E 1 stk parkeringsplass i parkeringskjeller  
 2 F 1 stk parkeringsplass i parkeringskjeller  
 2 A – F 3 stk felles parkeringsplasser innfor byggeområde B2.  

 
Bestemmelse § 4.3 om felles lekeplass barn erstattes av følgende nye bestemmelse: 
 Det skal opparbeides lekeplass på min. 90 m2 som vist på planen. Adkomsten skal ha universell 

utforming. Plassen skal vøre opparbeidet og utstyrt med sand, benk og noe fast dekke før det gis 
brukstillatelse for boligene. 

 
  
 

  
Gjeldende plan                                                                     Forslag til nytt plankart 
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Uttalelser  
Søknaden er ikke sendt på høring til offentlige myndigheter da endringen ikke anses å berøre regionale 
myndigheter.  
Omsøkte endring er nabovarslet. Kommunen har ikke mottatt noen merknader fra nærmeste naboer. Eier 
av 162/80 Leiv Hartly Andreassen har stilt følgende spørsmål til nabovarselet: 
 
Hei! Vil gjerne vite litt om hvor det nye bygget blir og om 
det blir så nærme denne tomta 162/80 at det 
må skje undertegning som nabo? 
Håper det er ok å spørre om dette! Vil 
Ikke skape vanskeligheter!…… 
 
Dette vurderes til ikke å være en merknad, men mer en forespørsel. 162/80 grenser ikke til omsøkte 
eiendom, men ble varslet for kommunen krevde bred varsling samt at det ikke ligger andre bygninger 
mellom eiendom 62/80 og omsøkte eiendom. 162/80 vil ikke bli påvirket av et fremtidig bygg.  
 
 
Vurdering: 
Område B2 (2A og 2B) er regulert til frittliggende småhusbebyggelse og søkes endret til konsentrert 
boligbebyggelse. Endringen medfører at antall boenheter endres fra 2 eneboliger til bygg med 6 
boenheter. Utnyttelsesgraden økes til BYA=60 %, noe som tilsier en økning på minst 160 m2 avhengig av 
hvordan man tolker gjeldende bestemmelser. Tillatte høyde økes fra 7 meter til 8,5 meter.   
 
Område B2 har en høydeforskjell på ca. 7 kotemeter se skisse av terrengprofil. For å få til en god 
utnyttelse av området, ser utbygger det som hensiktsmessig å etablere en forstøtningsmur langs 
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byggegrense i sør/øst og at forstøtningsmuren fungerer som bakvegg i parkeringskjeller. Oppå 
parkeringskjelleren planlegges det leiligheter, inntil 6 boenheter. Det legges opp til en høy utnyttelse i 
området. Området er sentralt, beliggende mellom sentrum og Rom, og for slike sentrumsnære områder 
er det ønskelig med høy utnyttelse. Det forutsetter dog at det ikke går på bekostning av gode og 
tilstrekkelige uteoppholdsareal.  
 

 
Terrengprofil 
 
Tillatte høyde på bygget foreslås økt fra 7,0 meter til 8,5 meter. Tomta skal planeres på maks kote 16,5, 
slik at tak på bygget vil være maks kote 25. Det tillates kun flatt tak eller pulttak, ikke saltak. Det ligger en 
bolig rett bak. Den ligger på ca. kote 25. Omsøkte endringer vil ikke påvirke eiendommens utsikt. Det er 
laget en illustrasjon av hvordan dette kan bli. 
 

 
Fra kommunens kartløsning 
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Illustrasjon av hvordan et bygg som planlagt kan bli ift eksisterende bebyggelse. 
 
Uteoppholdsarealene for boenhetene innenfor område B2 vil være felles lekeplass og egen terrasse. Det 
er i gjeldende plan et friområde som ligger ned mot sykkelsti ved fylkesveien. Det gjøres ingen endringer 
med dette område, men området anses ikke å være det mest attraktive ift uteoppholdsareal. 
Størrelsen på terrassene for boenhetene i område B2 vil ifølge søker variere litt, men de minste vil bli på 
10-15 m2, mens de største vil bli på 20-30 m2. 
 
Innenfor planområde er det satt av areal for lekeplass (nærlekeplass) på 70 m2. Området søkes utvidet til 
90 m2, men det er avklart med søker at arealet kan økes til 100 m2, slik at størrelsen blir iht. 
kommuneplanens krav til størrelse.  Lekeplassen er i dag ikke opparbeidet, men er et asfaltert område. 
Det er satt krav om at plassen skal utstyres med sand, benk og noe fast dekke. Det anbefales at 
lekeplassen utstyres med noe mer enn sandkasse og benk slik at det blir bedre muligheter for lek. Videre 
bør plassen også kunne fungere som sosial møteplass i nærmiljøet for alle aldersgrupper. Kommunen har 
utarbeidet «norm for utforming av lekearealer i Lyngdal kommune» vedtatt av Lyngdal kommunestyre i 
møte 11.12.14. Utforming av lekeplassen bør være i tråd med denne normen. Videre anbefales det at det 
stilles krav om at det ved byggesøknad leveres en skisse som viser hvordan lek- og uteoppholdsareal skal 
utnyttes.  
Det er satt krav om at lekeplassen skal opparbeides før det gis brukstillatelse til boligene. Dette bør inn 
som et rekkefølgekrav og ikke bare som del av bestemmelse § 4.3 om lekeplass.  
 
I tillegg til krav om nærlekeplass, er det i kommuneplanens bestemmelser § 2.8.3 også krav om 
områdelekeplass. Dette er lekeplasser som skal være egnet for barn i alderen 5-13 år. Dette er en liten 
reguleringsplan og det er ikke regulert inn områdelekeplass. Ca. 100 meter fra planområde er det en 
lekeplass med balløkke, benker etc. Denne lekeplassen er stor og vurderes å kunne fungere som 
områdelekeplass også for dette planområdet. Det tilrettelegges for flere boenheter og utfra 
likebehandling anbefales at det settes inn krav om at det før det gis tillatelse til nye tiltak innenfor 
område B2 må det vises hvordan kommuneplanens krav til områdelekeplass løses for nye enheter.  
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For utbygging i sentrum har kommuneplanen også rekkefølgekrav for tursti (§2.9.5). Kravet skal sikre at 
det opparbeides turstier på Bringsjord mellom Alleen og Rom og nærområdene. Det anbefales at det for 
økning i antall boenheter stilles krav for turstier og at dette sikres i bestemmelsene.  
 
Del av adkomsten er privat og del kommunal vei. Tekniske Tjenester har høsten 2019 gitt tillatelse til 
utvidet bruk for den kommunale veien, men med anbefaling om dialog med fylket da krysset 
Oftebroveien Kirkeveien er svært ulykkesbelastet. Omsøkte endring vil medføre økning i trafikkmengden. 
Denne økningen er imidlertid så liten at man ikke ser grunn til ikke å kunne akseptere økning i antall 
boenheter. Videre har vært dialog med Agder Fylkeskommune som i mail 09.06.20 bekrefter at de ikke 
har noen merknader til at det tillates seks boenheter innenfor område 2A og 2B slik omsøkt.  
 
I henhold til Naturmangfoldlovens §7 skal de miljørettslige prinsippene i §8-12 
legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Område består av løsmasser. 
Omsøkte tiltak vurderes at ikke vil få negative konsekvenser for naturmangfoldet.  
 
En vedtatt reguleringsplan kan endres med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14. Hovedregelen etter 
PBL er at endring og opphevelse av reguleringsplan følger de samme prosesser som for utarbeidelse av ny 
reguleringsplan. Det er i PBL § 12-14 åpnet for at man kan vedta endring av reguleringsplan etter en 
enklere prosess. Det vurderes at vilkårene for å behandle søknaden som mindre endring av 
reguleringsplanen er oppfylt. Det er ikke behov for å se omsøkte endring i større sammenheng, endringen 
påvirker ikke gjennomføring av planen eller friluftsinteressene i området. Videre er omsøkte endring ikke 
konfliktfylte. Barn og unges interesser er ivaretatt, og boenhetene vil få tilstrekkelig med 
uteoppholdsareal. Det anbefales at planen endres hovedsakelig iht søknad, men med noen justeringer bla 
ift krav i kommuneplanens bestemmelser. 

 
Konklusjon: 
Kommunedirektøren anbefaler at planen endres iht søknad, men med noen justeringer bla ift krav i 
kommuneplanens bestemmelser. 

 
 
 

194



N

Sikringsonegrense

Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse

Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse

Lekeplass

Kjøreveg

Parkering

Friområde

Sikringsone - Frisikt

Formålsgrense

Regulert tomtegrense

Byggegrense

Bebyggelse som inngår i planen

Regulert parkeringsfelt

TEGNFORKLARING

Målestokk 1:750 (A4)

Lyngdal
kommune

PLANEN UTARBEIDET AV: DATO SAKSBEH.

REGULERINGSPLAN

mindre vesentlig endring

Oftebro - reguleringsplan for gnr. 162/35 og 161/16

Birkeland Bruk

PLANNR.

201005 23.04.20

Ekvidistanse: 1 meter

195



N

Sikringsonegrense

Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse

Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse

Lekeplass

Kjøreveg

Parkering

Friområde

Sikringsone - Frisikt

Formålsgrense

Regulert tomtegrense

Byggegrense

Bebyggelse som inngår i planen

Regulert parkeringsfelt

TEGNFORKLARING

Målestokk 1:750 (A4)

Lyngdal
kommune

PLANEN UTARBEIDET AV: DATO SAKSBEH.

REGULERINGSPLAN

mindre vesentlig endring

Oftebro - reguleringsplan for gnr. 162/35 og 161/16

Birkeland Bruk

PLANNR.

201005 23.04.20

Ekvidistanse: 1 meter

196



N

Sikringsonegrense

Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse

Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse

Lekeplass

Kjøreveg

Parkering

Friområde

Sikringsone - Frisikt

Formålsgrense

Regulert tomtegrense

Byggegrense

Bebyggelse som inngår i planen

Regulert parkeringsfelt

TEGNFORKLARING

Målestokk 1:750 (A4)

Lyngdal
kommune

PLANEN UTARBEIDET AV: DATO SAKSBEH.

REGULERINGSPLAN

mindre vesentlig endring

Oftebro - reguleringsplan for gnr. 162/35 og 161/16

Birkeland Bruk

PLANNR.

201005 23.04.20

Ekvidistanse: 1 meter

197



 Tegn. viser

 Dato:

Perspek v 1

22.04.2020

 Byggeplass
O ebroveien 2A og 2B, Lyngdal kommune 38 33 33 33
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 Tegn. viser

 Dato:

Perspek v 2

22.04.2020

 Byggeplass
O ebroveien 2A og 2B, Lyngdal kommune 38 33 33 33
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 Tegn. viser

 Dato:

Perspek v 3

22.04.2020

 Byggeplass
O ebroveien 2A og 2B, Lyngdal kommune 38 33 33 33
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 Tegn. viser

 Dato:

Perspek v 4

22.04.2020

 Byggeplass
O ebroveien 2A og 2B, Lyngdal kommune 38 33 33 33
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Lyngdal Kommune 
Plankontoret 
4580 Lyngdal                                                                                                      Dato 30.03.2020 
 
 
 
 
 
Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Oftebro – reguleringsplan for gnr 162/35 og 161/16. 

Plan ID 201005. 

 

Endringen gjelder følgende: 

- Generelt så endres byggeområde B2 fra benevnelse frittliggende småhusbebyggelse til 

konsentrert boligbebyggelse. 

På byggeområdet B2 har det vært planlagt 2 eneboliger. Terrenget i byggeområdet er svart bratt, og 

utfordrende med mye løse masser. For å ta opp terrenget, og samtidig sikre de løse massene vil det være 

en stor fordel å etablere en forstøtningsmur langs byggeområdets sør/østlige byggegrense. Denne 

forstøtningsmuren vil kunne fungere som en bakvegg i parkeringskjeller. Ved etablering av en slik mur vil 

det være naturlig med en bedre og høyere utnyttelse av byggeområdet. Det legges derfor opp til en 

utnyttelse hvor det etableres 6 boenheter innenfor byggeområdet. 

Eiendommen har en sentral beliggenhet mellom Rom området med dets fasiliteter og sentrum. En 

høyere utnyttelse samsvarer med rikspolitiske retningslinjer som fordrer til fortetting i sentrumsnære 

områder.  

Det foreligger tillatelse fra Teknisk drift i Lyngdal kommune vedrørende utvidet bruk av avkjørsel. 

Areal for felles uteoppholdsareal vil bli etablert med en størrelse på ca 100 m2, og det skal også legges til 

rette med gode utenomhusareal for den enkelte boenhet. Det fremheves også at eiendommen ligger 

kun ca 150 meter fra etablert kvartalslekeplass i området. Barn og unges interesser vil derfor bli ivaretatt 

på en tilfredsstillende måte. 

Nødvendig antall parkeringsplasser for 6 boenheter vil etter parkeringsnormen i Lyngdal være 9 stk. 

Dette vil bli ivaretatt innenfor byggeområde B2. 

Det utarbeides en visualisert 3D plan som viser høyder og beliggenhet i terreng. Denne visualiseringen vil 

også vises i nabovarsel. 

B2 vil etter reguleringsendring ha følgende bestemmelser: 

 
2.2  Område for konsentrert boligbebyggelse B2 
 
2.21  Maks kotehøyde for planert terreng skal være kote 16,5. 
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2.22  Bygningene skal plasseres innenfor de angitte byggegrenser 
 
2.23  Bebyggelse skal ha pulttak eller flatt tak. Takhøyde skal ikke overstige 8,50 meter fra gjennomsnittelig terreng. 

Høyeste gesims regnes som takhøyde. 
 
2.24  BYA skal være maksimalt 60%. 
 
2.25  Det skal etableres minimum1 garasjeplass pr boenhet, samt 3 gjesteparkeringsplasser innenfor byggeområde B2. 
 
2.26 Ved byggemelding skal kommunen påse at boligene får en naturlig tilpassing i terrenget. Situasjonskart som følger 

byggemelding skal vise hvordan hele tomten skal utnyttes. Med byggemelding skal de følge tegninger som viser 
terrengprofiler med kotehøyder. 

 
 
4.2  Parkering 

Følgende løsning gjennomføres: 
4 A 1 stk parkeringsplass i garasje og 1 stk parkeringsplass på fellesområde. 
4 B 2 stk parkeringsplasser ved egen bolig 
4 C 1 stk parkeringsplass i garasje og 1 stk parkeringsplass på fellesområde. 
2 A  1 stk parkeringsplass i parkeringskjeller 
2 B 1 stk parkeringsplass i parkeringskjeller 
2 C 1 stk parkeringsplass i parkeringskjeller 
2 D 1 stk parkeringsplass i parkeringskjeller 
2 E 1 stk parkeringsplass i parkeringskjeller 
2 F 1 stk parkeringsplass i parkeringskjeller 
2 A – F 3 stk felles parkeringsplasser innfor byggeområde B2. 
 
  

4.3  Felles lekeplass Barn 
Det skal opparbeides lekeplass på min. 90 m2 som vist på planen. Adkomsten skal ha universell utforming. Plassen 
skal vøre opparbeidet og utstyrt med sand, benk og noe fast dekke før det gis brukstillatelse for boligene.  

 
 

Vedlagt følger tegninger som viser før og nå, reviderte bestemmelser, samt nabovarsler for saken! 

Håper på en positiv og rask saksbehandling. 

Med vennlig hilsen 
Birkeland Bruk AS 
 
 
Karl G Mersland  
Prosjektleder 
 
 
 
Lyngdal 30.04.2020
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Utvalg Møtedato Saksnummer 

Utvalg for miljø plan og 
teknisk 

16.06.2020 53/2020 

 

Gnr. 449, bnr. 10 - Høyland, søknad om deling etter jordloven § 12 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 
Søknad datert 14.05.20 om deling av eiendommen gnr. 490, bnr. 10 innvilges med hjemmel i jordlovens § 
12.  
 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Helge Mjåland søker om deling av landbrukseiendom. Mjålands driftenhet er som følger: 
Gbnr 449/10: 89,6 daa. Dette arealet ønskes nå fradelt. 
Gbnr. 458/9: 362 daa, Byremo. 
Gbnr. 460/1: 120,8 daa. 
I tillegg har gbnr. 449/10 en rettighet til skog og delt beite- og slåtterett på et ca. 760 daa stort område i 
heiområdene nord for hovedteigen. Denne rettigheten følger ikke med i delingen.  
 
Gbnr. 449/10 er i dag bebygd med en hytte i enkel standard på ca. 45m2 og en og en garasje på 25m2. 
Eiendommen skal selges til noen som er interessert i å bygge hus og bosette seg på stedet. Kjøper ønsker 
et lite småbruk og er ikke interessert i skogen. 
 
Hele eiendommen (minus rettigheter) vist på kart. Det med heltrukket linje søkes fradelt. Her ser man 
tydelig også det som omtales som «satelitteigen på heia» seinere i saksfremstillingen. 

SAKSFRAMLEGG
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Arealstatistikk fra Gårdskart:  
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Lovgrunnlag:  
Søknaden er avhengig av tillatelse til deling etter jordloven § 12, jfr. sjette ledd: Føresegnene gjeld utan 
omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når eigedomen eller ideell del av han er på same 
eigarhand og etter departementet sitt skjønn må reknast som ei driftseining.  
 
Lenke til jordlovens § 12: https://lovdata.no/lov/1995-05-12-23/§12. Merk særlig tredje og fjerde ledd 
som er aktuelle i denne saken.  
 
Formålet med jordloven, jfr. § 1, er å sikre at arealressursene blir disponert på en måte som gir en tjenlig, 
variert bruksstruktur ut fra samfunnsutviklingen i området og med hovedvekt på hensynet til bosetting, 
arbeid og driftsmessige gode løsninger. Ressursene skal disponeres utfra fremtidige generasjoners behov. 
 
 
Vurdering: 
Det er to forhold som må vurderes innledningsvis. Det ene er om alle eiendommene til Mjåland skal 
regnes som en driftsenhet, det andre er om arealet på ca. 760 daa der Mjåland ikke er eier, men har 
rettigheter, skal regnes med. 
 
Etter jordloven § 12 sjette ledd er en eiendom bestående av flere matrikkelnumre, og også eventuelle 
sameieandeler, i utgangspunktet å regne for én eiendom, slik at det må søkes delingssamtykke for å 
kunne selge unna enkelte matrikkelnumre i driftsenheten. Det kan likevel være tilfeller der avstand 
mellom eiendommene, om de er kjøpt eller arvet, eller andre forhold gjør at de ikke bør regnes som en 
driftsenhet. Angående avstand vil det på generelt grunnlag kunne være lengre avstander mellom 
eiendommene der det drives skogbruk enn der det i hovedsak drives jordbruk. Men dette må vurderes i 
hvert enkelt tilfelle.    
 
Videre må det avklares om eiendommen på 760 daa skal legges til i driftsenheten all den tid det ikke eies 
av Mjåland. Saksbehandler har kontaktet Fylkesmannen for avklaring av dette. Dersom rettigheten(e) gir 
grunnlag for drift og det er naturlig å se det i sammenheng med annen drift på gården skal det regnes 
med. 
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Kommunen vurderer at eiendommene er å betrakte som en driftsenhet og vi legger til grunn at 
rettighetene til skogsdrift, og delt beite- og slåtterett er en del av driftsgrunnlaget til eiendommen. 
 
Ved avgjørelse om det skal gis tillatelse til fradeling etter jordloven skal det legges vekt på om delinga vil 
legge til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga skal det tas hensyn til vern 
av arealressursene, den driftsmessige løsningen og om delinga medfører drifts- eller miljømessige 
ulemper for landbruket i området. I tillegg kan det legges vekt på andre forhold som faller inn under av 
jordlovens formål. Fradeling skal tillates dersom det ikke går utover de interessene bestemmelsen skal 
verne om.  
 
Oppdeling av landbrukseiendommer til mindre enheter medfører svekket ressursgrunnlag som er 
vanskelig å drive. Små enheter kan øke risikoen for at jorda kommer ut av drift. I tillegg kan det bli 
vanskelig for kommunen å følge opp driveplikten på små bruk. Små enheter i skogbruket kan øke risikoen 
for at skogen ikke blir forsvarlig drevet. Dette igjen vil ha negative konsekvenser for arealressursene på 
gården. Uavhengig av faktisk drift på gården i dag vil det å bevare ressursene samlet danne bedre 
grunnlag for gjenopptakelse av jord- og skogbruksdrift i framtiden. Etter jordloven skal deling vurderes i 
et langsiktig perspektiv, utover nåværende eiers eiertid. Samtidig skal det legges til rette for tjenelig og 
variert bruksstruktur i landbruket, men det er lagt til grunn som et mål for jordloven at driftsenheter bør 
styrkes. Ved avgjørelsen av hvilken bruksstørrelse som er tjenlig, må en se på ressursgrunnlaget og om 
ressursene kan drives på en kostnadseffektiv måte i et langsiktig perspektiv. Det åpnes likevel for å gi 
tillatelse til deling av hensynet til bosetting, også der delingen vil være negativ for landbruksinteressene.  
 
Det er søkt om å dele fra gbnr. 449/10. Samlet areal på eiendommen er 89,6 daa. På eiendommen er det 
23,1 daa dyrka jord (11,8 daa fulldyrka jord, 1,9 daa overflatedyrka og 9,4 daa innmarksbeite). Disse 
arealene drives i dag av en nabo. Det foreligger ingen skriftlig avtale. På gjenværende del av 
landbrukseiendommen vil det være 20,1 daa dyrka jord (7,7 daa fulldyrka jord og 12,4 daa 
innmarksbeite), men disse er beliggende på Byremo. Man splitter derfor ikke opp et sammenhengende 
område av dyrka mark. 
 
Eiendommen som søkes fradelt har et skogsareal på 60,8 daa, hvorav 41 daa ligger på en «satelitteig» 
(45,7 daa) på heia, ikke langt unna gbnr. 460/1 og rettighetene avgivereiendommen har på 760daa. Utfra 
driftsmessige hensyn vil det kanskje være en fordel om dette arealet fortsatt ble beholdt på samme 
driftsenhet som resten av skogen. 
 
I denne saken vil man dele fra litt over halvparten av den dyrka marka til driftsenheten. Det kan 
argumenteres med at siden den allerede ligger delt mellom eiendommene på Høyland og Byremo er det i 
dag en lite god driftsmessig løsning, avstanden mellom de to er ca. 1 mil. Det er 60,8 daa produktiv skog 
på eiendommen som søkes fradelt, hvorav 40 daa er på en teig adskilt fra resten av eiendommen. Denne 
teigen ligger nært de resterende skogsarealene som Mjåland eier eller har rettigheter til på heia nord for 
Høyland. Det kan være at det vil være en bedre driftsmessig løsning å ikke tillate fradeling av denne 
teigen slik at den også i framtiden kan være en del av en større skogbrukseiendom i stedet for en ikke 
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veldig stor og adskilt skogsteig for gbnr. 490/10. Samtidig ligger den ikke tilgrensende resten av 
avgivereiendommen, kun i nærheten av. 
 
Enhver oppdeling av landbrukseiendommer vil medføre svekket ressursgrunnlag. I denne saken er det 
likevel usikkert i hvilken grad driftsgrunnlaget svekkes, da det på grunn av avstand og driftsenhetens 
utforming ikke er veldig lett med driftsmessige gode løsninger i dag. Slik sett kan det argumenteres for at 
en oppdeling vil medføre lettere drift av begge eiendommene, dog med mindre ressursgrunnlag hver for 
seg, som igjen kan medføre at arealene faller ut av drift på sikt. Det hviler uansett fortsatt driveplikt på 
eiendommene, jfr. jordloven § 8. Det er utelukkende positivt at kjøper skal bosette seg på eiendommen, 
og dette er noe kommunen kan legge til grunn også der negativ innvirkning på driftsgrunnlaget taler mot 
at fradeling skal innvilges.  
 
 
 
Konklusjon: 
Dette er en sak der det finnes argumenter for å både avslå og innvilge søknaden. Etter en samlet 
vurdering finner kommunedirektøren å innstille på å innvilge søknad om fradeling etter jordloven. 
Hensynet til bosetting, samt usikkerhet om den faktiske negative effekten for driftsgrunnlaget ligger til 
grunn for konklusjonen. 
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Fra: Helge Mjaaland[hemjaa@online.no]
Sendt: 14.05.2020 09:38:02
Til: post@lyngdal.kommune.no[post@lyngdal.kommune.no]
Kopi: gofoten1[gofoten1@online.no];
Tittel: Fradeling av driftsenhet

 
Til landbruksmyndigheten i Lyngdal kommune.
 
SØKNAD OM FRADELING AV DRIFTSENHET (Jordloven §12)
 
Driftsenheten inneholder:
Gårdsnr. 449    bruksnr. 10      Areal: 89,6 dekar.    Dette ønskes fradelt.
Gårdsnr. 449    bruksnr. 10      Areal: ca 760 dekar. med skog og ukjent areal med delt beite og slåtterett. Dette er ikke
utskiftet. Dette blir ikke fremhevet på kartet.
Gårdsnr. 458    bruksnr. 9        Areal: 362 dekar.
Gårdsnr. 460    bruksnr. 1        Areal: 120,8 dekar.
 
Arealressurser i eget vedlegg 1.
Vi vedlegger kart som viser hele eiendommen på hele driftsenheten. Delt Beite og slåtte-rett er ikke fremhevet på kartet.
Vedlegg 2 og 3.
Kart over det som er ønsket fradelt. Vedlegg 4 og 5.
 
Vi har en kjøper som er interessert i å bygge hus og bosette seg på gårdsnr.449/10
Kjøper ønsker seg et lite småbruk og er ikke interessert i skogen.
 
Kontaktinfo:
Helge Mjåland
Loneveien 4
4529 Byremo
Tlf 95861602
e-post hemjaa@online.no

Mvh
Helge Mjåland
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 Arkivreferanse: 2020/344-32 
 Arkivkode: 21/10/54/3/54/4/54/44/L12 
 Saksbehandler: Torhild Hessevik Eikeland 
 Adm.enhet: Arealforvaltning og miljø 
 Dato: 02.06.2020 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Utvalg for miljø plan og 
teknisk 

16.06.2020 54/2020 

   

 

Detaljregulerinsplan Belland PlanID 201409. Vedtak om stans av planprosess. 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 
Arbeid med detaljreguleringsplan for fritidsboliger på Belland, gnr.21 bnr.10 m.fl, PlanID 201409 stanses. 
Det gjøres ikke endelig vedtak i saken. Planarbeidet kan tas opp igjen på initiativ fra privat aktør. Dersom 
det går mer enn tre år fra offentlig ettersyn, må planarbeidet startes på nytt med nytt planinitiativ, 
oppstartsmøte og oppstartsmelding. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Planarbeidet startet som et ønske fra grunneier av hovedbruket gnr. 21 bnr.10, hvor hyttefeltet ligger, å 
fortette med et betydelig antall hytter. I tillegg skulle det ryddes opp i planstatus for området, som nå 
delvis består av flere små planer som i noen tilfeller ikke helt samsvarer med virkeligheten. Noen områder 
er uregulert. Eksisterende hytter og anlegg skulle tas inn i planen. 
 
Arbeidet med detaljreguleringsplanen har pågått i flere år, og planen ble første gangs behandlet av HMPD 
14.06.17. I denne behandlingen ble det vedtatt å sende planen tilbake til inititativtaker / planutarbeider 
for korrigeringer av plankart og bestemmelser før den kunne tas opp til ny behandling og deretter sendes 
til offentlig ettersyn.  
 

SAKSFRAMLEGG
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 Hovedutvalg for miljø, plan og drifts vedtak 14.06.2017:  
- All fortetting mellom eksisterende bebyggelse tas ut.  
- Det tillates fortetting i BFF31, 32, 33, 34 og 35. Andre enkelttomter kan vurderes.  
- Fortetting i båthavna tas ut.  
- Relevante punkter i rådmannens forslag til vedtak tas inn. Pkt: 1,3,5 og 6.  
- Det legges inn et rekkefølgekrav pkt.6d: Opparbeidelse av lekeplass BLK må  
gjennomføres før det gis tillatelse til nye fritidsboliger i området. Innhold og type  
opparbeidelse legges inn i bestemmelsene. 
 
Det ble fra konsulent sin side lagt ned en del arbeid i korrigeringen, og saken ble tatt opp til ny behandling 
22.08.18. Utvalget mente da at deres vedtak ikke hadde blitt fulgt opp i tilstrekkelig grad, og vedtok at 
planen kunne sendes til offentlig ettersyn etter ny korrigering hvor tomter som skulle utgå var angitt i 
vedtaket. 
 
Hovedutvalg for miljø, plan og drifts vedtak 22.08.2018:  
1. Navn/plannummer på plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse skal oppdateres til følgende: 
«Detaljreguleringsplan for fritidsboliger på Belland, deler av gnr. 21, bnr. 10 mfl., gnr. 54, bnr. 3, 4, 44 – 
plan ID 201409.» Korrigert plankart og bestemmelser skal innsendes til kommunen.  
2. På plankart skal koden for badeplass – GB flyttes til området som er utlagt til badeplass.  
3. Planbeskrivelsen skal suppleres med omtale av brukte badeplasser i området.  
4. Friluftsområder begrenses til områder utenfor eksisterende tomtegrenser.  
5. Tomt 2,3,12, 18, 48 og BFK tas ut av planforslaget.  
 
Konsulent omarbeidet planen på nytt i hht. nytt vedtak, og for å oppfylle pkt. 4 krevdes det oppmåling av 
noen tomter i feltet. Det gikk en tid, og i stedet for at planen ble sendt direkte til offentlig ettersyn, valgte 
administrasjonen i samarbeid med planutarbeider å fremme planen for utvalget på nytt. Dette på grunn 
av et ønske fra planutarbeider å legge inn et renseanlegg i planen. Vedtak fra 22.08.18 ble supplert med 
et punkt 6. ang. renseanlegg. Utvalget valgte da samtidig å endre pkt. 5, slik at tomt 3 likevel ikke skulle 
tas ut av planen. 
 
Hovedutvalg for miljø, plan og drifts vedtak 19.06.2019:  
1. Navn/plannummer på plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse skal oppdateres til følgende: 
«Detaljreguleringsplan for fritidsboliger på Belland, deler av gnr. 21, bnr. 10 mfl., gnr. 54, bnr. 3, 4, 44 – 
plan ID 201409.» Korrigert plankart og bestemmelser skal innsendes til kommunen.  
2. På plankart skal koden for badeplass – GB flyttes til området som er utlagt til badeplass.  
3. Planbeskrivelsen skal suppleres med omtale av brukte badeplasser i området.  
4. Friluftsområder begrenses til områder utenfor eksisterende tomtegrenser.  
5. Tomt 2, 12, 18, 48 og BFK tas ut av planforslaget.  
6. Renseanlegg i hht. forslag fra forslagsstiller legges inn i reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser og 
beskrivelse.  
 
På grunn av de omfattende endringene av planen jf. de politiske vedtak, så mener nå initiativtaker 
/planutarbeider at han har gjort hele reguleringsarbeidet forgjeves, siden han ikke får noen gevinst i form 
av nye tomter i planen. Han har imidlertid hatt store utgifter på utarbeidelse av planen, og for å unngå 
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flere utgifter og begrensninger på sin eiendom ønsker han at planarbeidet nå stanses dersom han ikke får 
inn flere tomter i planen. En slik stopp av planarbeidet krever et politisk vedtak. Et planarbeid eies ikke 
lenger av initiativtaker / planutarbeider når planen har blitt første gangs behandlet av kommunen. Da går 
det over til å bli et kommunalt planarbeid. Saken kan derfor ikke trekkes, slik en byggesak kan. 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren har forståelse for at planarbeidet ikke har gitt en uttelling som forventet av 
initiativtaker. Det kan imidlertid ikke forventes å få lov til å fortette i et eksisterende hyttefelt som i stor 
grad ligger innenfor 100 m beltet langs sjøen.  
Kommunen har slik kommunedirektøren ser det, tre alternativer.  

1. Å vurdere å legge inn flere tomter – og dermed å gå imot forrige utvalgs vurderinger 
2. Å fullføre planarbeidet slik det nå foreligger på egen regning 
3. Å stoppe planarbeidet  

 
Planen har vært gjennom flere politiske behandlinger, og har vært grundig gjennomgått. Det er ulike 
holdninger til fortetting i feltet blant eksisterende tomte-eiere. Det anbefales ikke å gå tilbake til start og 
vurdere tomter på nytt. I tilfelle dette er et politisk ønske, må saken opp på nytt, hvor administrasjonen 
må ta en full gjennomgang av innkomne uttalelser til offentlig ettersyn og realitetsbehandle dette i saken. 
 
For kommunen vil det ha visse fordeler at området blir ferdig regulert, da det vil rydde opp i planbasen og 
oppdatere gamle planer til dagens situasjon, og i hht. dagens regelverk. Det vil likeså være en fordel for 
de fleste tomteeiere i feltet. Kostnadene bør imidlertid da tas av kommunen selv. Det gjenstår enda noe 
arbeid og noen problemstillinger før planen er løst.  
 
Siden kommunen ikke har store fordeler av planarbeidet ut over at det kan lette saksbehandlingen noe, 
så har ikke kommunedirektøren innvendinger til at planarbeidet stanses. Dette alternativet anbefales 
derfor. 
 
Konklusjon: 
Kommunedirektøren anbefaler at planarbeidet stanses. 
 
Vedlegg: 

1 Brev til HMPD.pdf 
2 Bestemmelser rev. 28.10.19 
3 revidert plankart datert 05.11.19-A1 
4 Særutskrift - Ny ny 1. gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for fortetting av 

fritidsboliger på Belland, 19.06.19 
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Lyngdal kommune 
v/Hovedutvalg for miljø, plan og driftsbehandling 
Postboks 353 
4577 Lyngdal 
 
 

Vår ref.: 2579/RM         Dato: 15.05.20 

 

Brev til HMPD, Detaljregulering for fritidsboliger på Belland, del av gnr. 21, bnr. 10: 
 
PLANID 4225201409 
 

Saken gjelder videre behandling av detaljregulering for fritidsboliger på Belland, 1. gangsbehandlet 

14.06.17, 22.08.18 og 19.06.19.  

Krisitansen & Selmer-Olsen AS representerer tiltakshaver på planarbeidet. Tiltakshaver er fortvilet og 

misfornøyd med HMPDs behandling av planforslaget og vil stille et ultimatum på dette tidspunktet. Etter 

å ha lagt flere hundre tusen kroner i prosjektet er vi kommet til et punkt der alt arbeid føles å ha blitt 

gjort forgjeves. Her kommer en oppsummering fra de tre rundene med 1. gangsbehandling.  

Behandling 14.06.17: 

Rådmannens innstilling og forsalg til vedtak var å legge planen ut til offentlig ettersyn med endringer 

som forsterket planens intensjon. BFK ble foreslått tatt ut, BFF 2 skulle flyttes og resterende forslag til 

endringer var planfaglige korreksjoner. 

 

Hovedutvalg for miljø, plan og drifts vedtak 14.06.2017: 

 

- All fortetting mellom eksisterende bebyggelse tas ut. 

- Det tillates fortetting i BFF31, 32, 33, 34 og 35. Andre enkelttomter kan vurderes.  

- Fortetting i båthavna tas ut. 

- Relevante punkter i rådmannens forslag til vedtak tas inn. Pkt: 1,3,5 og 6. 

- Det legges inn et rekkefølgekrav pkt.6d: Opparbeidelse av lekeplass BLK må 

gjennomføres før det gis tillatelse til nye fritidsboliger i området. Innhold og type 

opparbeidelse legges inn i bestemmelsene. 

 

Her har utvalget gått inn for å fjerne all fortetting bortsett fra BFF31, 32, 33, 34 og 35. Fortetting i 

båthavna ble også tatt ut.  

 

Saken ble ikke lagt ut til offentlig ettersyn, men skulle tas opp til ny behandling når endringene var gjort.  
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Behandling 22.08.18: 

Rådmannens innstilling og forsalg til vedtak var å legge planen ut til offentlig ettersyn med endringer 

knyttet til planfaglige korreksjoner.   

 

Hovedutvalg for miljø, plan og drifts vedtak 22.08.2018: 

 

1. Navn/plannummer på plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse skal oppdateres til 

følgende: «Detaljreguleringsplan for fritidsboliger på Belland, deler av gnr. 21, bnr. 10 mfl., gnr. 

54, bnr. 3, 4, 44 – plan ID 201409.» Korrigert plankart og bestemmelser skal innsendes til 

kommunen. 

2. På plankart skal koden for badeplass – GB flyttes til området som er utlagt til badeplass. 

3. Planbeskrivelsen skal suppleres med omtale av brukte badeplasser i området. 

4. Friluftsområder begrenses til områder utenfor eksisterende tomtegrenser. 

5. Tomt 2,3,12, 18, 48 og BFK tas ut av planforslaget. 

 

I denne omgangen ble flere tomter tatt ut av planforslaget i tillegg til fortettingen tidligere. Planen ble på 

dette tidspunktet en plan som regulerer tomter som allerede er regulert i eksisterende planer. Den nye 

reguleringsplanen samler kun disse planen og gir tiltakshaver ingen nye tomter å selge ut. Tiltakshaver 

ville oversende plandokumenter som ikke var revidert iht. vedtak som en protest mot dette.  

 

Behandling 19.06.19: 

 

Rådmannens forslag til vedtak var å videreføre forrige behandling da saksbehandler i kommunen ikke 

kan ta en omkamp mot HMPDs tidligere vedtak. I tillegg til dette ble også renseanlegg regulert inn som 

følge av tiltakshavers forslag.  

 

Hovedutvalg for miljø, plan og drifts vedtak 19.06.2019: 

 

1. Navn/plannummer på plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse skal oppdateres til følgende: 

«Detaljreguleringsplan for fritidsboliger på Belland, deler av gnr. 21, bnr. 10 mfl., gnr. 54, bnr. 3, 4, 

44 – plan ID 201409.» Korrigert plankart og bestemmelser skal innsendes til kommunen. 

2. På plankart skal koden for badeplass – GB flyttes til området som er utlagt til badeplass. 

3. Planbeskrivelsen skal suppleres med omtale av brukte badeplasser i området. 

4. Friluftsområder begrenses til områder utenfor eksisterende tomtegrenser. 

5. Tomt 2, 12, 18, 48 og BFK tas ut av planforslaget. 

6. Renseanlegg i hht. forslag fra forslagsstiller legges inn i reguleringsplanen med tilhørende 

bestemmelser og beskrivelse. 

  

Tiltakshaver har ikke fått inn noen nye tomter i dette vedtaket heller og ser ikke noe god grunn til å 

fortsette med videre regulering da det ikke gir han noe i gjengjeld for innsatsen. Reguleringsplanen 

regulerer ingen nye tomter i området ift. gjeldende reguleringsplaner. Tiltakshaver vil derfor med dette 

brevet spør HMPD om en mulighet til å ta inn noen nye tomter i neste vedtak. Dersom utvalget ikke vil 

dette, vil tiltakshaver gjerne at planen avsluttes og vedtas avsluttet.    

 
Med hilsen 

Ragu Moorthy 

Bygningsingeniør / Arealplanlegger 

Kristiansen & Selmer-Olsen 
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Lyngdal kommune 
 

REGULERINGSBESTEMMELSER 
 

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBOLIGER PÅ BELLAND,  
DEL AV GNR. 21, BNR. 10 MFL., GNR. 54, BNR. 3, 4, 44 

PLAN ID 201409 
 

 
Bestemmelser er datert:     31.07.18 

Dato for siste revisjon av bestemmelsene:   dato 28.10.19 

Kommunestyrets vedtak:     dato -, saksnr --/-- 
 

Reguleringsplanen inneholder følgende formål og hensynssoner: 

§ 1  Avgrensning 
Det regulerte området er vist på plankart datert 31.07.18.  

§ 2  Formål 
Området reguleres til: 

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, nr. 1): 
 Fritidsbebyggelse – frittliggende (BFF) 
 Lager (BL) 
 Vann- og avløpsanlegg (BVA) 
 Renovasjonsanlegg (BRE) 
 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (BBS) 
 Uthus/naust/badehus (BUN) 
 Uteoppholdsareal (BUT) 
 Lekeplass (BLK) 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, nr. 2): 
 Kjøreveg (SKV) 
 Gangveg/gangareal (SGG) 
 Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT) 
 Parkeringsplasser (SPP) 

 
Grønnstruktur (PBL § 12-5, nr. 3): 

 Turveg (GT) 
 Badeplass/-område (GB) 
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Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (PBL § 12-5, nr. 5): 
 Landbruksformål (LL) 
 Friluftsformål (LF) 

 
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (PBL § 12-5, nr. 6): 

 Småbåthavn (VS) 
 Friluftsområde (VFR) 

 
Hensynssoner (PBL § 12-6) 

 Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) 
 Hensyn landskap 

 

BEBYGGELSE OG ANLEGG 

§ 3 Felles bestemmelser 
 Felles bestemmelser gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert.  

3.1 Alle tiltak i sjø skal godkjennes av havnemyndighetene i henhold til havne- og farvannslovens 
bestemmelser. 

 

§ 4 Fritidsbebyggelse – frittliggende (BFF)    

4.1 Utnyttelsesgrad:  

a) Områder avsatt til fritidsbebyggelse tillates utnyttet inntil 200 m2 BYA, men ikke mer enn 25% 
av tomteareal. 

b) Inkluderer fritidsbolig, garasje/anneks/vedbod på inntil 50m2, parkering, terrasse på inntil 50 m2 
og annet tellende areal innenfor beregningsregler for BYA. 

c) For byggeområde BFF1 tillates eksisterende garasje utvidet inntil 200 m2 BYA. Total bebyggelse 
regnet i BYA innenfor BFF1 skal ikke overstige 336 m2, hvorav 36 m2 er forbeholdt utendørs 
parkering. Maksimal gesimshøyde 3,5 m. Maksimal mønehøyde 5 m.  

4.2 Utforming av tomt/tilpasning av bygg:  

a) Utnyttelsen av tomta skal være tilpasset terrenget. Med byggesøknad skal leveres en målsatt 
situasjonsplan som viser planering og utforming av tomta.  

b) Forstøtningsmurer for å heve terrenget i forkant av fritidsboligen skal ikke ha en høyde på over 2 
m. Det kan bygges flere, men det må da være en horisontal avstand mellom murene på minst 1,5 
m. Det tillates skrånende terreng mellom murene. Fyllinger skal jordkles.  

c) Det er ikke tillatt å gjerde inn tomta ut over nødvendige sikringsgjerder.  
d) Tomt 52 må arronderes og/eller beplantes med hekk eller tilsvarende for å redusere innsikt til 

hytte på tomt 57.  
e) Bebyggelse på tomt 73 og 74 må terrasseres tilpasset terreng.  

4.3 Byggegrenser:  

a) Byggegrenser regulerer plassering i planen. Der hvor byggegrense ikke er synlig i plankart er 
byggegrense sammenfallende med formålsgrense eller bygningskropp.   
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4.4 Takform:    

a) Alle typer takform er tillatt.  
b) Maksimal takvinkel ved saltak er 35 grader, men takvinkel reguleres av byggets volum og tillatt 

totalhøyde jf.§ 5.5.  

4.5 Høyder og koter:  

a) Gesimshøyde skal ikke overstige 4,0 m og mønehøyde skal ikke overstige 6,0 m. Ved pultak skal 
ikke gesimshøyde overskride 5,5 m.  

b) Fritidsboliger på tomt 27 og 28 tillates med inntil 5,5 m gesims og 7,5 m møne. På disse tomtene 
gjelder i tillegg maksimal kotehøyde på gulv i underetasje +11,6 m.  

c) Mask tillatte planert kotehøyde for tomt 22 er +22,0.  
d) Maks tillatte planert kotehøyde for tomt 66-68 er +25,0.  
e) Maks tillatte planert kotehøyde for tomt 70-71 er +31,0.  
f) Maks tillatte planert kotehøyde for tomt 72 er +35,5.  

4.6 Farge/form: 

a) Alle bygg må ha mørk farge på utvendige vegger og tak, med minimalt avbrekk på lister, hjørner 
og karmer. 

b) Glassfasader mot sjøen skal begrenses. Glass i vindu som er synlig fra sjøen, må være av en type 
som gir lite refleks. 

c) All bebyggelse på tomt 29 skal ha samme stilart og formspråk. 
d) All bebyggelse på tomtene 27 og 28 skal ha samme stilart og formspråk. 
 

4.7 Vegskråning: 

a) Skråninger, skjæringer og grøfteareal i forbindelse med felles veg vil i nødvendig grad ligge 
innenfor de tomtene som ligger langs veien. Inngrep i tomta vil variere med stigningsforhold i 
terrenget. Skråninger og steinfyllinger skal jordkles. 

 

4.8 Parkering: 

a) Det skal etableres 2 parkeringsplasser per bruksenhet på egen tomt, eller i tinglyst stand i 
fellesparkering.  
Minst 1 parkeringsplass skal være utendørs.  

§ 5 Lager    

a) Formålsområde omfatter areal med eksisterende lagerhall.  
b) Det tillates oppført lagerbygg i 1 etasje på inntil 450 m2 BYA.   
c) Maksimal gesimshøyde skal ikke overstige 5 m og maksimal mønehøyde skal ikke overstige 7 m.  

§ 6 Vann- og avløpsanlegg    

a) Innenfor område avsatt til f_BVA tillates det etablert nødvendige installasjoner for nytt felles 
vann- og avløpsanlegg. Området skal tilrettelegges for mulig tilkobling av eksisterende 
fritidsboliger.  
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§ 7  Renovasjonsanlegg 

a) BRE1, BRE2 og BRE3 er avsatt areal forbeholdt felles renovasjonsanlegg.  
b) All fritidsbebyggelse skal være tilsluttet kommunal renovasjonsordning. 

 

§ 8 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone   

a) Omfatter eksisterende brygge- og naustanlegg hvor bebyggelse kan vedlikeholdes og/eller 
restaureres innenfor eksisterende høyde, volum, utforming og beliggenhet.  

b) Ved brann og/eller andre naturskapte konstruksjonskritiske ødeleggelser, tillates oppført nytt 
naust på eksisterende grunnmur med maks tillatt mønehøyde kote +5,0.  Ny oppførelse skal ha 
saltak.  

c) Offentlig brygge i o_BBS3 skal kun nyttes til midlertidig fortøyning for av- og påstigning, samt 
lasting og lossing. Det tillates ikke parkering og lagring av materiell, og dette skal merkes tydelig 
med skilt.  

d) Eksisterende flytebryggeanlegg reguleres med forankring i området.  
 

§ 9 Uthus/Naust/Badehus 

a) I området tillates oppført inntil 12 boder på inntil 6 m2 i forbindelse med småbåthavn.  
b) Bodene skal ha saltak. Farge og formspråk skal være tilsvarende eksisterende boder.  

 

§ 10 Uteoppholdsarealer 

Arealer avsatt til felles utendørs rekreasjon og opphold. Det tillates ikke varige inngrep i 
terrenget, men det tillates etablert benker og andre bruksfremmende mindre tiltak som 
eksempelvis rydding av vegetasjon. 

 

§ 11 Lekeplass        

a) Felles for alle nye og eksisterende hytter fradelt 21/10. 
b) Lekeplass skal opparbeides med minimum sandkasse, huskestativ og sikring mot bekk.  
c) Alt lekeutstyr skal være produsert og vedlikeholdt etter gjeldende forskrifter for slikt utstyr.  

 

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

§ 12 Kjøreveg 

a) o_SKV1 og o_SKV2 er offentlige veger for adkomstvei til offentlig kai, parkeringsplasser, 
båtopptrekk og tilgrensende hytter, samt videre adkomst til Bordvika og tillates opparbeidet med 
inntil 3,5 m bredde.  

b) SKV3 – SKV22 er felles adkomstveger for eksisterende og ny bebyggelse. Disse tillates 
opparbeidet med inntil 3 m kjørebredde.  

c) Eksisterende felles båtopptrekk skal ha maksimal stigningsgrad 15% og bredde 4,0 m.  
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§ 13 Gangveg/gangareal 

Arealer avsatt til gangveg/gangareal er allerede etablerte stier til tomter uten vegforbindelse som tillates 
opparbeidet med gruset dekke i omfang som vist på plankart. Mindre avvik fra plassering i plankart 
tillates der hvor dette kan begrunnes med god terrengtilpasning.  
 

§ 14 Annen veggrunn – tekniske anlegg 

Arealer i direkte tilknytning til veger innenfor planområdet for grøfter/skjæringer og nødvendig areal for 
drift og vedlikehold.  

§ 15 Parkeringsplasser 

a) Området o_SPP11 reguleres som offentlig parkering med 10 p-plasser. Offentlige 
parkeringsplasser kal være tydelig merket med skilt. 

b) SPP1 – SPP10 reguleres som felles parkering for rettighetshavere og andre brukere innenfor 
planområdet. 

c) Innenfor SPP1 tillates det etablert inntil 44 p-plasser. Følgende bruksnummer, fradelt 
gårdsnummer 21, har rett til parkering: 20, 37, 38, 39, 42, 43, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 
64, 66, 103, 104, 114, 144, 145, 146. Ytterligere 6 p-plasser fra Bærøy og diverse har rett til 
parkering. Parkeringsplassen skal kunne benyttes som oppleggsplass om vinteren. 
Parkering/båtopplag må ikke hindre ferdsel i området samt kjøreadkomst til båtopptrekket. 

 

GRØNNSTRUKTUR 

§ 16 Turveg 

a) Det skal innenfor f_GT1 etableres en gangforbindelse mellom f_SKV24 og SPP7. Denne tillates 
opparbeidet i inntil 1,0 m bredde og gruslagt. Det tillates å benytte turveg som trase for vann og 
avløp samt annen nødvendig nedgravd infrastruktur. 

§ 17 Badeplass/-område 

a) Det tillates innenfor f_GB lagt til rette for felles badeplass. Dette innebærer enkel tilrettelegging 
på land som vegetasjonsrydding, samt stige eller lignende for sikker opp- og nedstigning.  
 

LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT 

§18 Landbruksformål 

Formålsområde avsatt til landbruksformål i forbindelse med hovedbruket.  

§19 Friluftsformål 

a) Områdene skal være tilgjengelige for allmennheten. Det tillates uttynning for bevaring av sol og 
sjøutsikt. 
 
 

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE 
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§ 20 Småbåthavn        

20.1 Nordstø småbåthavn 

a) Det tillates etablert flytebrygge med inntil 26 båtplasser.   
b) Flytebrygga skal utføres i betong, med maksimal lengde og plassering som vist i plankart. 
c) Flytebrygga skal være sikret med kjetting eller lignende innerst for å forhindre barns bruk av 

sykkel på brygga.  
d) Det skal installeres 2 stk leidere og 2 stk redningsbøyer på nord-vestre side.  
e) Opplegg for strøm og vann tillatt. Strømtilførsel skal ligge i skjult anlegg fra nåværende stolpe og 

frem til brygga.  
f) Anlegget skal universelt utformes mtp bredde og stigning på adkomstrampe.  
g) Rettighetshavere i felles parkeringsanlegg FP-1, har også rett på båtplass i flytebrygge anlegget.   

20.2 Døra småbåthavn 

a) Omfatter eksisterende småbåtanlegg.  
b) Området består av flytebryggeanlegg med inntil 12 båtplasser.  
c) Opplegg for strøm og vann tillatt. Strømtilførsel skal ligge i skjult anlegg frem til brygga.  

§ 21 Friluftsformål 

VFR1-2 omfatter eksisterende bekkeløp og reguleres i gjeldende omfang.  

HENSYNSSONER 

§ 22 Hensyn høyspent (H370_1) 

Faresonen omfatter området på begge sider, t.o.m. 7,5 m fra senter av høyspentlinje. Innenfor faresonen 
er det ikke tillatt med permanente innretninger som innebærer varig opphold eller som kan være til hinder 
for tilkomsten til høyspenningsanlegg.  

§ 23 Hensyn landskap (H550_1) 

Innenfor hensynssone for bevaring av naturmiljø, skal større trær og annen verdifull vegetasjon bevares. 
Fjerning av trær og annen verdifull vegetasjon kan bare skje etter en faglig vurdering og i samråd med 
kommunen.  

§ 24 Rekkefølgebestemmelser 

24.1 Det skal foreligge godkjent samlet plan for vannforsyning, og utslippsanlegg dimensjonert for alle 
fritidsboliger i planområdet før det kan gis tillatelse til nye fritidsboliger.   

24.2 Opparbeidelse av G/S-veg mellom Skomrak og Austad jf. Krav i kommunedelplanen må 
gjennomføres eller sikres gjennomført før det gis tillatelse til nye fritidsboliger. 

24.3 Opprustning av kommunal veg må gjennomføres eller sikres gjennomført før det gis tillatelse til 
nye fritidsboliger i området.  
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24.4 Regulerte veier og gangveier/turveier må opparbeides og ferdigstilles før det kan gis tillatelse til 
nye fritidsboliger i omkringliggende byggeområder.  

24.5 For områder avsatt til småbåt anlegg med tilhørende områder på land kan utbygging ikke finne 
sted før tekniske planer for drift og håndtering av forurensning er godkjent og etablert.  

24.6 f_BLK skal opparbeides jf. §10 b) før det kan gis tillatelse til nye fritidsboliger. 

224



21/179

21/220

21/11

21/13

21/13

21/14

21/16

21/22

21/25

21/27

21/28

21/29

21/32

21/40

21/41

21/44

21/45

21/53

21/54

21/55

21/56

21/57

21/58

21/60

21/61

21/62

21/63

21/64

21/103

21/114

21/122

21/124

21/126

21/136

21/142

21/144

21/145

21/165

21/166

21/167

21/168

21/169

21/172

21/173

21/175

21/176

21/177

21/178

21/180

21/181

21/182

21/191

21/205

21/10

21/10

21/10

21/10

21/10

21/10

21/10

21/10

21/10

21/10

21/15

21/17

21/18

21/19

21/30

21/49

21/51

21/52

21/73

21/75

21/76

21/77

21/78

21/79

21/104

21/105

21/106

21/107

21/108

21/115

21/116

21/125

21/183

21/206

21/218

21/221

21/223

54/3

54/4

54/4

54/5

54/6

54/7

54/8

54/9

54/10

54/11

54/12

54/13

54/14

54/17

54/18

54/19

54/21

54/22

54/23

54/24

54/25

54/29

54/31

54/32

21/117

21/184

21/25

54/19
54/18

54/17

21/33

54/22

54/21

54/25

54/24

54/23

54/29

54/32

54/31

54/30

21/32

21/142

21/136

21/104

21/105

21/125

21/121

21/107

21/76

21/77

21/75

21/79

21/78

54/12

21/29

21/30

21/223

21/221

21/218

21/220

21/219

21/13

21/16

21/9

54/11

21/206

21/179

21/180

21/181

21/182

21/177

21/178

21/173

21/174

21/172

21/169

21/168

21/166

21/167

21/163

21/7

54/13

21/183

21/188

21/52

21/222

21/115

21/205

54/4

54/5

21/27

21/15

21/19

21/11

21/208

21/208

21/10

21/45

21/40

21/49

21/51

21/53

21/56

21/193

21/63

21/64

21/57

21/61

54/28

21/9

21/207

54/10

54/14

21/28

54/3

21/25

54/8

54/9

54/6

54/7

21/65

21/14

21/22

21/18

21/17

21/23

21/191

21/10

21/44

21/41

21/54

21/70

21/73

54/1

21/216

21/209

54/44

21/7

21/186

21/185

21/187

21/204

20/4

21/114

21/34

21/32

54/1

54/1

21/10

21/9

21/162

21/160

21/159

21/148

21/148

21/144

21/145

21/146

21/156

21/103

21/124

21/122

21/126

21/117

21/116

21/108

21/106

21/10
21/225

21/227

21/165

21/184

21/226

21/721/7

21/7

21/165

21/76

21/186

21/185

21/187

21/169

21/30

21/206

54/4

54/9

21/10

54/23

21/49

21/52

21/53

21/56

20/4

21/126

21/127

21/216

21/223

21/160

21/182

21/178

21/173

21/168

0/0

21/191

21/32

54/11

54/12

54/10

54/13

54/14

54/5

54/3

54/8

54/6

21/207

54/7

21/7

54/19

54/17

54/18

54/22

54/21

54/25

54/24

54/32

54/31

54/29

21/9

21/9

21/9

21/10

21/15

21/65

21/14

21/18

21/17

21/23

21/11

21/221

21/29

21/28

21/25

21/27

21/22

21/19

21/188

21/218

21/219

21/44

21/45

21/40

21/41

21/51

21/54

21/55

21/220

21/34

21/33

21/32

21/103

21/105

21/104

21/106

21/107

21/62

21/77

21/63

21/61

21/75

21/70

21/79

21/73

21/78

21/64

21/58

21/60

21/57

21/124

21/125

21/122

21/117

21/116

21/115

21/114

21/121

21/108

21/179

21/148

21/148

21/176

21/177

21/142

21/174

21/175

21/144

21/145

21/146

21/172

21/166

21/136

21/167

21/162

21/163

21/159

21/156

21/180

21/181

21/183

21/25

21/204

21/193

21/209

21/184

21/205

54/44

21/208

21/208

21/10

21/10

54/1

21/225

21/229

21/203

Tomt 63

Tomt 64

Tomt 62

Tomt 61

Tomt 59

1686 m²

2055 m²

Tomt 34

LL2

f_BUT1

LL1

f_BRE3

f_BRE2

LF29

VFR1

VFR2

BBS1

BBS2

BBS3

BBS4

BBS5

BBS6

BBS7

BBS8

BBS9

BBS13

f_BUN

f_SPP5

f_SPP6

BBS10

BBS11

BBS12

BBS14

f_SPP1

f_SPP2

f_SPP9

f_SPP4

f_SPP8

o_SPP11

f_SPP7

f_BUT3

BFF1

BFF3

BFF4

BFF5

BFF6

BFF7

BFF8

BFF9

BFF10

BFF11

BFF12

BFF13

BFF14

BFF22

BFF23

BFF24

BFF25

BFF26

BFF27

BFF28

BFF29

BFF30

BFF31

BFF32

BFF33

BFF34

BFF35

BFF36

BFF37

BFF38

BFF39

BFF40

BFF42

BFF43

BFF44

BFF48

BFF49

BFF50

Tomt 1

Tomt 4

Tomt 5

Tomt 6

Tomt 7

Tomt 8

Tomt 9

Tomt 10

Tomt 11

Tomt 13

Tomt 15

Tomt 16

Tomt 14

Tomt 18

Tomt 17

Tomt 20

Tomt 19

Tomt 30

Tomt 22

Tomt 21

Tomt 24

Tomt 27

Tomt 28

Tomt 29

Tomt 26

Tomt 32

Tomt 23

Tomt 25

Tomt 31

Tomt 35

Tomt 33

Tomt 36

Tomt 39

Tomt 37

Tomt 38

Tomt 42

Tomt 40

Tomt 41

Tomt 44

Tomt 43

Tomt 46

Tomt 45

Tomt 48

Tomt 65

Tomt 66

Tomt 67

Tomt 68

Tomt 69

Tomt 70Tomt 71

Tomt 72

Tomt 73

Tomt 74

Tomt 47

Tomt 49
Tomt 50

Tomt 51

Tomt 52

Tomt 56

Tomt 53

Tomt 54

Tomt 55

Tomt 57

Tomt 60

Tomt 58

o_GT2

LF30

o_GT3

f_BRE4

f_BLK

BL

f_VS2

f_VS1

BFF51

BFF52

BFF53

o_SVT2

o_SVT3

o_SVT4

o_SVT5

o_SVT6

o_SVT7

o_SVT8

o_SVT10

o_SVT11

o_SVT13

o_SVT12

o_SVT14

o_SVT16

o_SVT15

o_SVT18

o_SVT17

o_SVT20

o_SVT19

o_SVT22

o_SVT21

o_SVT23

LF31

BBS15

BBS16

BBS17

f_GB

SGG1

BFF56

f_SPP12

+

4

4

,

5

+

4

4

,

5

+

4

1

,

5

+

4

3

,

0

LF32

957 m²

LF33

o_SVT1

LF35

LF36

BBS18

f_SPP13

f_SVT30

o_SKV1

o_SKV2

f_SKV3

f_SKV4

f_SKV5

f_SKV6

f_SKV7

f_SKV8

f_SKV9

f_SKV10

f_SKV11

f_SKV13

f_SKV14

f_SKV15

f_SKV16

f_SKV17

f_SKV18

f_SKV20

f_SKV21

f_SKV22

f_SKV23

f_SKV19

o_SVT9

BFF57

o_SVT31

LF37

LF38

BFF54

BFF55

f_BVA

LF39

Tomt 3

BFF46

BBS19

Tegnforklaring

Reguleringsplan PBL 2008

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg

Fritidsbebyggelse-frittliggende

BFF

Lager

BL

Vann- og avløpsanlegg

BVA

Renovasjonsanlegg

BRE

Småbåtanlegg i sjø og vassdrag

med tilhørende strandsone

BBS

Uthus/naust/badehusBUN

Uteoppholdsareal
BUT

Lekeplass

BLK

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og

teknisk infrastruktur

Kjøreveg

SKV

Gangveg/gangareal/gågate
SGG

Annen veggrunn - tekniske anlegg

SVT

Parkeringsplasser

SPP

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur

Turveg

GT

Badeplass/-område
GB

§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og

friluftsformål samt reindrift

LandbruksformålLL

FriluftsformålLF

§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og

vassdrag med tilhørende strandsone

SmåbåthavnVS

FriluftsområdeVFR

§12-6 - Hensynssoner

Høyspenningsanlegg (inkl

høyspentkabler)

H370

Hensyn landskap

H550

Linjesymbol

RpGrense

RpFormålGrense

Regulert tomtegrense

Eiendomsgrense som skal

oppheves

Byggegrense

Bebyggelse som inngår i planen

Bebyggelse som forutsettes fjernet

RpFareGrense

RpAngittHensynGrense

PLANEN ER UTARBEIDET AV: TEGNNR. DATO SIGN.

SAKS-
 NR.

DATO SIGN.
SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Dato Revisjon

Dato

Arealplan-ID:

Forslagstiller:Med tilhørende reguleringsbestemmelser

Dato Revisjon
Dato Revisjon

KI

Detaljregulering
Detaljreguleringsplan for fritidsboliger på Belland, del av gnr. 21, bnr. 10 mfl., gnr. 54, bnr. 3, 4, 44

Kenneth Belland

1032_201409

Lyngdal
kommune

31.07.2018 Etter vedtak 14.06.2017 2014/1554-0

05.11.2019

Ny 2. gangs behandling
Offentlig ettersyn fra ...............................til ...........................................
2. gangs behandling
Offentlig ettersyn fra................................til ...........................................
1. gangs behandling
Kunngjøring av oppstart av planarbeid

PlansjefDet bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av

28.10.2019 Etter vedtak 19.06.2019 55/19

Kommunestyret sitt vedtak

Oppstartsmøte 24.10.2014

Kartopplysninger

Kilde for basiskart:

Dato for basiskart:

Koordinatsystem:

Høydegrunnlag:

Kartmålestokk:

Ekvidistanse

0 19 37.5 56 75.m

1 m

1:1500 m

NN2000

UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84

N

225



Besøksadresse: 
Prost Birkelandsgt 4 
4580 Lyngdal 
 
Postadresse: 
Postboks 353 
4577 Lyngdal 

Bankgiro: 3085 07 00202 
Org. nr: 946 485 764 
 
Tel: +47 38 33 40 00 
Fax: +47 38 33 40 01 
E-post: 
post@lyngdal.kommune.no 

Plankontor            
 
 
 
Kristiansen & Selmer-Olsen AS 
Att. Krister Ingebretsen 
Strandgaten 32 
4400 Flekkefjord 
 
         MELDING OM VEDTAK 
 
Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Direkte telefon: Arkivkode: Dato: 
 2014/1554-0 Margarita 

Hornung 
38334029 21/10/L12 18.10.2019 

 

Særutskrift: Ny 1. gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan 
for fortetting av fritidsboliger på Belland, deler av gnr. 21 bnr. 10, 
Belland - plan ID 2014 09. 

 
 
 
Vedlagt følger særutskrift fra utvalgets behandling av ovennevnte sak. 

 
Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages i henhold til Forvaltningslovens § 28, 2. ledd.  Klagefristen 
er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er 
postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de 
endringer som ønskes og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være 
uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 

 
For Plankontor 
 
Margarita Hornung 
Saksbehandler 
 
Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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Side 2

 
 
 
 
 
 
 

Ny 1. gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for 
fortetting av fritidsboliger på Belland, deler av gnr. 21 bnr. 10, Belland 
– plan ID 2014 09. 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Hovedutvalg for miljø, plan og drift 19.06.2019 55/19 
 
 

Endelig vedtak fattes av Hovedutvalg for miljø, plan og drift. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak:  
 
Hovedutvalg for miljø, plan og drift legger forslag til Detaljreguleringsplan for fortetting av 
fritidsboliger på Belland, deler av gnr. 21 bnr. 10, Belland – plan ID 2014 09 ut til offentlig ettersyn 
etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10, med følgende endringer: 
 

1. Navn/plannummer på plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse skal oppdateres til følgende: 
«Detaljreguleringsplan for fritidsboliger på Belland, deler av gnr. 21, bnr. 10 mfl., gnr. 54, bnr. 3, 4, 
44 – plan ID 201409.» Korrigert plankart og bestemmelser skal innsendes til kommunen. 

2. På plankart skal koden for badeplass – GB flyttes til området som er utlagt til badeplass. 
3. Planbeskrivelsen skal suppleres med omtale av brukte badeplasser i området. 
4. Friluftsområder begrenses til områder utenfor eksisterende tomtegrenser. 
5. Tomt 2,3,12, 18, 48 og BFK tas ut av planforslaget. 
6. Renseanlegg i hht. forslag fra forslagsstiller legges inn i reguleringsplanen med tilhørende 

bestemmelser og beskrivelse. 
 
 

Hovedutvalg for miljø, plan og drifts behandling 19.06.2019: 
 
Thor Magne Hansen (H) ble enstemmig erklært inhabil i saken. 
Ingen vara. 
6 stemmeberettigede. 
 
Endringsforslag fra Roar Lindland (H):  
I pkt. 5 i forslag til vedtak strykes tomt nr. 3 i opplistingen av tomter som skal utgå av planen. 
 
Avstemming:  
Ved alternativ avstemming av rådmannens forslag til vedtak og rådmannens forslag til vedtak med 
endring foreslått av Roar Lindland, ble rådmannens forslag til vedtak med endring fra Roar Lindland (H) 
vedtatt med 4 stemmer mot to stemmer fra Torun Tjomsland (V) og Tordis Alise Blørstad (Ap). 
 

Arkiv: 21/10/L12
Saksmappe: 2014/1554 - 10790/2019
Saksbehandler: Margarita Hornung
Dato: 25.04.2019
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Side 3

Hovedutvalg for miljø, plan og drifts vedtak 19.06.2019: 
 
Hovedutvalg for miljø, plan og drift legger forslag til Detaljreguleringsplan for fortetting av fritidsboliger 
på Belland, deler av gnr. 21 bnr. 10, Belland – plan ID 2014 09 ut til offentlig ettersyn etter plan- og 
bygningslovens § 5-2 og § 12-10, med følgende endringer: 
 

1. Navn/plannummer på plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse skal oppdateres til følgende: 
«Detaljreguleringsplan for fritidsboliger på Belland, deler av gnr. 21, bnr. 10 mfl., gnr. 54, bnr. 3, 4, 
44 – plan ID 201409.» Korrigert plankart og bestemmelser skal innsendes til kommunen. 

2. På plankart skal koden for badeplass – GB flyttes til området som er utlagt til badeplass. 
3. Planbeskrivelsen skal suppleres med omtale av brukte badeplasser i området. 
4. Friluftsområder begrenses til områder utenfor eksisterende tomtegrenser. 
5. Tomt 2, 12, 18, 48 og BFK tas ut av planforslaget. 
6. Renseanlegg i hht. forslag fra forslagsstiller legges inn i reguleringsplanen med tilhørende 

bestemmelser og beskrivelse. 
 
 

SAKSORIENTERING 
 
 Vurdert i saksfremstillingen Ikke relevant 
Økonomi   
Likestilling   
 
 Forslagsstiller Kristiansen og Selmer-Olsen har på vegne av grunneier Kenneth Belland utarbeidet et 

planforslag som erstatter flere mindre, eldre reguleringsplaner i området, og som regulerer 
tidligere uregulerte areal mellom disse. Formålet med planarbeidet er en fortetting av fritidsboliger 
i området (siste forslag til reguleringsplan mottatt 3.08.2018. 
 
 

 Planforslaget ble behandlet i utvalgets (HMPD) møte 22.08.2018 (utv.nr. 60/18). Utvalget fattet 
følgende vedtak: 
 

Hovedutvalg for miljø, plan og drift fremmer saken og legger den ut til høring og offentlig ettersyn 
etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10 med følgende endringer: 
1. Navn/plannummer på plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse skal oppdateres til 

følgende: «Detaljreguleringsplan for fritidsboliger på Belland, deler av gnr. 21, bnr. 10 mfl., gnr. 
54, bnr. 3, 4, 44 – plan ID 201409.» Korrigert plankart og bestemmelser skal innsendes til 
kommunen. 

2. På plankart skal koden for badeplass – GB flyttes til området som er utlagt til badeplass. 
3. Planbeskrivelsen skal suppleres med omtale av brukte badeplasser i området. 
4. Friluftsområder begrenses til områder utenfor eksisterende tomtegrenser. 
5. Tomt 2,3,12, 18, 48 og BFK tas ut av planforslaget. 

 
Utvalgets vilkår er enda ikke oppfylt, jf. vilkår 4 som krever en oppmåling. Planforslaget er på 
denne bakgrunn ikke lagt ut til offentlig ettersyn. 

 
 Forslagstiller har vist til ønske om å legge ut et nytt og større område for renseanlegg, og ta ut et 

mindre område som ligger i plankartet som ble behandlet i HMPDs’ møte i august 2018. 
Administrasjonen har anbefalt å spille inn endring i høringsfasen for å utløse et behov for nytt 
offentlig ettersyn. Administrasjonen har stilt spørsmål til politisk utvalg om at det er mulighet til å 
gjøre et nytt vedtak om offentlig ettersyn hvor den foreslåtte endringen ang. renseanlegget er med. 
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Side 4

Utvalget har tidligere gitt sin tilslutning til at administrasjon kan utrede saken på nytt i forhold til 
lokalisering av renseanlegg til neste politisk møte. 

 
Kommunen mottok den 11.06.2019 brev/ redegjørelse for den valgte nye løsningen for renseanlegg 
på Dåra. I brevet heter bl.a. at: 
 

«Bakgrunnen for foreslått plassering av nytt anlegg er å legge til rette for at flere av etablerte 
fritidsboliger kan tilknyttes dette, da dagens løsning for flere av dem er med utslipp av gråvann til 
natur. Den aktuelle plasseringen vurderes hensiktsmessig da den er strategisk lokalisert med kort 
avstand til flere hytter, samtidig som eventuelle tilkoblinger kan etableres med selvfall uten behov 
for fordyrende pumpeløsninger.  
 

Bilde 1 viser tenkt plassering av renseanleggets løsning. Avsatt areal omfatter landbruksareal i 
planutkast som ble 1. gangs behandlet, men er forsøkt lokalisert slik at mest mulig landbruksjord 
opprettholdes ved at det avsatte arealet ligger langsmed kommunal veg. Bredde på annen 
veggrunn er opprettholdt slik at denne kan utbedres i fremtiden, samtidig som det innenfor f_BVA 
også er rom for fremtidig oppgradering av anlegget.» 
 

Bilde 1: Tenkt plassering 
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Side 5

 

Bilde 2: Tenkt plassering i et større perspektiv med omkringliggende hytter for mulig påkobling. 
 

 
* utsnitt fra plankart i planforslaget behandlet i 2018. 
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Side 6

VURDERING 
 
Plankart fra 1. gangs behandling ligger vedlagt. Planbeskrivelsen har ikke gjennomgang av tema som blir 
tatt opp i dette saksfremlegget (planbeskrivelsen fra 1. gangs behandling er ikke vedlagt). 
 

Nye momenter i planforslaget  
 
2018        Renseanlegget f_BRE1 presentert til utvalgets behandling i aug. 2018 ble prosjektert i et 

område som ikke er omfattet av tidligere reguleringsplan, og er i kommuneplanen utlagt som 
framtidig fritidsbebyggelse, og dermed i tråd med overordnede plan. 

 
2019        Renseanlegget BVA som nå presenteres til utvalgets behandling tenkt i et område som ikke er 

omfattet av tidligere reguleringsplan, og er i kommuneplanen utlagt som nåværende LNFR 
areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet 
basert på gårdens ressursgrunnlag, og foreslått arealbruk er ut fra dette i strid med 
overordnet plan. 

 

 
*utsnitt fra gjeldende kommuneplanen 

 
LNFR 
 

Området er sjekket opp mot NIBIO Gårdskart, som viser at det aktuelle arealet registrert som fulldyrka 
jord (se kartutsnitt nedenfor).  
 
Planforslaget som utvalget behandlet i aug. 2018 foreslo det aktuelle området, hvor renseanlegget nå 
søkes plassert, som LL1 - landbruksformål. I forslag til bestemmelser § 17 Landbruksformål heter: 
«Formålsområde avsatt til landbruksformål i forbindelse med hovedbruket.» 
 
 
 

Ny ønsket plassering av renseanlegget 
BVA
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Side 7

I forslag til planbeskrivelse er de aktuelle landbruksarealene nevnt to ganger: 
 

- I pkt. 5.4.3 Landbruksformål som lyder «Omfatter areal avsatt til landbruksformål for 
hovedbruket.» 

 

- ... og i forbindelse med beskrivelse av kulturminner og kulturmiljø (pkt. 6.3) hvor det vist til 
Norsk Maritimt Museum interesse for tidligere uregulerte landarealer innenfor varslet 
planområde. I pkt. 6.3 heter bl.a.: «Etter dialog med arkeolog/ konservator hos 
Fylkeskonservatoren ble det fra forslagsstiller foreslått å trekke planavgrensning inn til land og 
rundt eksisterende småbåthavner. Dette ble gjort da det innenfor omtalt sjøareal ikke var tenkt 
foreslått noen tiltak.» 

 
Som en kan leser ut fra forslag til planbestemmelser og planbeskrivelse er de eksisterende 
landbruksarealene tatt med i planen uten noen framtidige planer for utnyttelse i strid med 
landbruksformål. Det foreligger i planbeskrivelsen ikke noen detaljert utredning av konsekvenser i 
forhold av bruk dyrka mark til etablering av renseanlegg.  
 
Ut fra ordlyden i endringsforslaget «men er forsøkt lokalisert slik at mest mulig landbruksjord 
opprettholdes ved at det avsatte arealet ligger langsmed kommunal veg» kan det legges til grunn at 
arealet som tenkes benyttet til renseanlegg ikke vil opprettholdes til landbruk. Jordteigene i dette 
området er allerede små og en avgang på areal bidrar til å gjøre drift av restarealet mindre rasjonelt. 
Endringen kan vurderes som ikke positiv ut fra landbrukshensyn. Fordelene ved løsningen vil ligge i at 
flere bestående hytter med dårlige utslippsanlegg vil kunne knyttes til anlegget på en hensiktsmessig 
og rasjonell måte. Fordelene ved løsningen vurderes på denne bakgrunn å oppveie ulempene.  
 

 
 

Ny ønsket plassering av renseanlegget 
BVA
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Side 8

 
 
Bekk 
 

Som det fremgår fra kommunekart, tidligere plan for Belland (plan ID 2010 02), planforslaget fra 2018 og 
tidligere versjoner, er den nye ønsket plasseringen av renseanlegg BVA vil skje på område tilgrensende 
bekk. Det foreligger ikke beskrivelse av bekken i tidligere reguleringsplan eller i planbeskrivelsen til det 
nye planforslaget. Det foreligger slik sett ikke noen beskrivelse/vurdering av konsekvenser for bekken 
ved plassering et renseanlegg i nærhet av bekken. 
 

Ny ønsket plassering av renseanlegget 
BVA
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Side 9

 
 

*utsnitt fra reguleringsendring for Belland planen (plan ID 2010 02) som viser bekk med løp nordøst fra 
til sjøen mot vest (se sør for regulert felles lekeplass). 
 

 
* utsnitt fra planforslaget behandlet i HMPD møte i 2018. 
 
Her er bekken markert med VFR1 – Friluftsformål. I forslag til reguleringsbestemmelser § 20 
Friluftsformål behandlet i 2018 heter: «VFR1-2 omfatter eksisterende bekkeløp og reguleres i 
gjeldende omfang.» 
 

Ny ønsket plassering av renseanlegget 
BVA

Ny ønsket plassering av renseanlegget 
BVA
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Side 10

I forslag til planbeskrivelsen i pkt. 5.4.4 Friluftsformål heter: «I hovedsak alt areal mellom byggeområder 
er avsatt til friluftsformål. Innenfor dette formålsområdet tillates det å etablere stier og mindre 
bruksfremmende tiltak som tynning av vegetasjon.» 
 

 
 

* flyfoto hvor bekken tydelig synlig  
 
Det er med revidert planforslag ikke fremlagt noen nærmere vurdering av om renseanlegget har noen 
konsekvenser for den nærliggende bekken. Uavhengig av reguleringsplanen vil det måtte innhentes 
en godkjenning for utslipp etter forurensningsloven. Anlegg for rensing som det gis utslippstillatelse for 
skal normalt sett fungere i tråd med sin funksjon, men når anleggene tidvis ikke fungerer vil 
forurensning kunne oppstå. Slik forurensning vil havne i den nærliggende bekken. Administrasjonen vil 
legge til grunn at det ved søknad om utslippstillatelse blir gjort en hensiktsmessig avveining av 
sikkerhet mot forurensning og at det ikke er behov for nærmere beskrivelse av konsekvenser rundt 
dette forholdet i planens planbeskrivelse.  
 
KONKLUSJON 
 
Med bakgrunn i redegjørelsen fra forslagsstiller nevnt ovenfor anbefaler Rådmannen at oppdatert 
planforslag for Detaljreguleringsplan for fortetting av fritidsboliger på Belland, deler av gnr. 21, bnr. 10 – 
plan ID 2014 09 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 
 

Ny ønsket plassering av renseanlegget 
f_BRE1

235



Side 11

 
Vedlegg 
1 Redegjørelse - ny løsning for vann- og avløpsanlegg, Døra 
2 SÆRUTSKRIFT: Ny 1. gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for fortetting av fritidsboliger 

på Belland, deler av gnr. 21 bnr. 10 - planID 2014 09. 
3 Vedlegg 1 - Plankart 
 
 
 
 
Norman Udland 
Rådmann 
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 Arkivreferanse: 2020/2093-8 
 Arkivkode: K01 
 Saksbehandler: Atle Skjørestad 
 Adm.enhet: Arealforvaltning og miljø 
 Dato: 08.05.2020 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Utvalg for miljø plan og 
teknisk 

16.06.2020 55/2020 

 

Klage på avslag på søknad om motorferdsel i utmark- motorbåt på Hellevannet 

Kommunedirektørens anbefaling: 
Hovedutvalget for miljø, plan og drift finner ikke at det er kommet nye momenter i saken og 
opprettholder rådmannens vedtak i sak 248/2020. 
 
Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (Lov 1997-6-10 nr. 82) avslår hovedutvalget for 
miljø, plan og drift søknaden fra Sveinung Egeland om bruk av motorfartøy på 
Hellevannet/Handelandsvannet. 
 
Bakgrunn for saken: 
Rådmannen avslo i sak 248/2020 den 22.04.20 søknaden fra Sveinung Egeland om bruk av motorisert båt 
for rekreasjon og fiske i Hellevannet.  
 
Vedtaket lød:  
«Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (LOV 1997-06-10 nr. 82) avslår 
kommunedirektøren søknaden fra Sveinung Egeland om bruk av motorfartøy på 
Hellevannet/Handelandsvannet.»  
 
Vedtaket er påklaget innen klagefristen av part i saken i klage mottatt 27.04.2020. Klagen tas opp til 
politisk behandling.  
 
Klagen lyder:  

SAKSFRAMLEGG
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«Jeg vil anke avslag på søknad om motorbåt på Hellevannet i Gauvik. Dere skriver at nytteformål ikke 
bærer preg av nytteformål og at det bare er til fornøyelseskjøring som fisking og bading og dermed har 
jeg fått avslag. Jeg har hørt at elg jegere i området har fått tillatelse til bruk på Hellevannet og jakt er like 
mye fornøyelse som fiske og ikke en nødvendighet. [Beskrivelse av helse]. Vet det går an å få dispensasjon 
ved bruk av motorbåt på små vann selv om det ikke er en nødvendighet. Søker herved på ny og håper på 
en godkjennelse denne gang.»  
 
Egeland fikk tillatelse til bruk av motorbåt med samme begrunnelse i sak 385/18. Etter dette har 
kommunen avslått flere søknader tilsvarende søknader. Etter klage har Fylkesmannen har opprettholdt 
kommunens avslag i disse sakene. En av sakene fra fylkesmannen er vedlagt dette saksfremlegget. 
 
På grunn av helsemessige årsaker ønsker Egeland å få tillatelse etter §6 i motorferdselloven. Han mener å 
ha særskilte grunner slik loven krever og ber kommunen om å revurdere dette avslaget. 
 
Lovgrunnlag: 
Avslaget om bruk av motorbåt ble fattet med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (LOV 
1997-06-10 nr.82). Formålet med denne lov er å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag.  
Etter lovens § 3 er motorferdsel i utmark og vassdrag ikke tillatt med mindre annet følger av denne lov 
eller vedtak med hjemmel i loven.  
 
§ 4 lyder:  
«Uten hinder av § 3 er motorferdsel tillatt i forbindelse med:  

a) Politi-, ambulanse- og redningstjeneste og oppsyns- og tilsynstjeneste etablert med hjemmel i 
lov.  

b) Offentlig post- og teletjenester.  
c) Nødvendig person- og godstransport til og fra faste bosteder og i jordbruks-, skogbruks- og 

reindriftsnæring. Jakt, fangst, fiske og bærsanking regnes ikke som næring i denne forbindelse.  
d) Forsvarets øvelser, forflytninger og transporter.  
e) Anlegg og drift av offentlige veger og anlegg.  
f) Rutetransport som drives med løyve i henhold til yrkestransportloven.  

 
Departementet kan ved forskrift gi også andre tillatelser til motorferdsel.  
 
Ferdsel med motorfartøy er tillatt på innsjøer som er 2 kvadratkilometer eller større, på elvestrekninger, 
og på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag. 
Kommunen kan likevel bestemme at ferdsel som nevnt helt eller delvis ikke skal være tillatt.»  
 
Lovens § 6 lyder: «Når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller 
luftfartøy som ellers ikke kan finne sted etter denne lov eller med hjemmel i loven.  
Tillatelse etter første ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. Kommunen kan sette 
vilkår for tillatelsen. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen».  
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I rundskriv T-1/96 og i informasjonsbrosjyre M 108 – 2014 er slike særlige grunner beskrevet som at de 
ikke må knytte seg til turkjøring.  
 
Rundskriv T-1/96:  
«Det må foretas en konkret og grundig vurdering av hver enkelt søknad. Det er bare adgang til å gi 
dispensasjon i spesielle tilfeller, jf. begrepet "særlige grunner". Ved vurderingen av om "særlige grunner" 
foreligger, vil det være av betydning om motorferdselen er nødvendig og har et nytteformål, eller bærer 
preg av unødvendig kjøring eller fornøyelseskjøring. At transportøren anser transporten for økonomisk 
lønnsom er ikke avgjørende, dersom transporten ikke isolert sett dekker et reelt og nødvendig behov. De 
formålene som er nevnt under 7 om motorkjøretøyer, vil også kunne være å anse som særlige grunner 
etter lovens § 6.»  
 
Under punkt 7 i informasjonsbrosjyren må behovet ikke knytte seg til turkjøring.  
«Turkjøring kan ikke tillates. Det siktes her til ren turkjøring, dvs. kjøring for turens skyld. Dermed kan det 
ikke gis dispensasjon til fornøyelses- eller rekreasjonskjøring».  
 
I informasjonsbrosjyren:  
«Motorferdselloven åpner imidlertid for motorferdsel til visse nytteformål som er beskrevet i loven».  
«og som ikke knytter seg til turkjøring.»  
 
Vurdering: 
Bruk av motorkjøretøyer som ikke er tillatt direkte i loven eller den nasjonale forskriften, krever 
dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark.  
 
Søknaden må gjelde et av de foran nevnte formål, eller det må påvises et særlig behov som ikke kan 
dekkes på annen måte, og som ikke knytter seg til turkjøring.  
 
Søknaden gjelder tillatelse til bruk av motorisert båt for rekreasjon og fiske i Hellevannet. Dette må 
vurderes til å knytte seg til turkjøring og det kan ikke gis tillatelse til bruk av motorbåt med hjemmel i lov.  
 
Konklusjon: 
Søknaden ble avslått i sak 248/2020. Det vurderes ikke at søkeren har kommet med nye momenter som 
tilsier at vedtaket bør omgjøres. 
 
Vedlegg: 

1 FM_klagebehandling 
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Lyngdal kommune 
 
Postboks 353 
4577 LYNGDAL 
 
 

  

Fylkesmannens behandling av klage over Lyngdal kommunes vedtak av 
1.10.2018 – Motorferdsel i utmark – Motorfartøy/motorbåt på Hellevannet 

Fylkesmannen viser til oversendelse fra Lyngdal kommune av 27.5.2019, vedrørende klage 
over kommunen sitt vedtak av 1.10.2018, sak 577/18. 
 

Klager gis ikke medhold. Lyngdal kommunes vedtak av 1.10.2018, sak 577/18, opprettholdes. 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd. 

 
Saksforhold 
Erling Vølstad fremsatte den 11.8.2018 søknad om tillatelse til å benytte motorfartøy/motorbåt 
på Hellevannet, for rekreasjon og for å kunne fiske. Det er søkt om 40 turer pr. sesong. 
 
Lyngdal kommune behandlet søknaden den 1.10.2018, hvor det ble fattet følgende administrative 
vedtak (sak 577/18): 
 

«Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (LOV 1997-06-10 nr. 82) 
avslår rådmannen søknaden fra Erling Vølstad om bruk av motorfartøy på 
Hellevannet/Handelandsvannet». 

 
Lyngdal kommunes vedtak av 1.10.2018 er påklaget av Erling Vølstad. Klagen er ikke datert. 
Klagen er behandlet av hovedutvalget for miljø, plan og drift i møte den 13.3.2019, sak 29/19, 
hvor det ble fattet følgende enstemmige vedtak, i henhold til rådmannens forslag til vedtak: 
 

«Hovedutvalget for miljø, plan og drift finner ikke at det er kommet nye momenter 
i saken og opprettholder rådmannens vedtak i sak 577/18.» 

 
Saken ble deretter oversendt til Fylkesmannen for endelig klagebehandling, ved brev av 27.5.2019. 
Klagers anførsler 
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Klager anfører i hovedsak at han har hatt hytte på stedet i 20 år, og alltid har brukt båten fornuftig. 
Videre mener klager at avslag på hans søknad må anses som forskjellsbehandling, da andre har 
fått innvilget søknad om motorferdsel. Klager viser også til at han ikke kan ro, ut fra helsemessige 
årsaker. Vi viser for øvrig til klagen i sin helhet. 
 
Juridisk grunnlag 
Motorferdsel i utmark reguleres av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.06.1977 nr. 82 
(motorferdselloven). Motorferdselloven § 3 lyder: 
 

«I utmark og vassdrag er motorferdsel ikke tillatt med mindre annet følger av denne lov eller 
vedtak med hjemmel i loven.» 

 
Bruk av motorfartøy/motorbåt er tillatt med hjemmel direkte i loven, til formål angitt i 
motorferdselloven § 4 første ledd bokstav a til f. Videre er ferdsel med motorfartøy tillatt på innsjøer 
som er 2 km2 eller større, på elvestrekninger, og på innsjøer mindre enn 2 km2 dersom disse inngår 
som en del av et farbart vassdrag, med mindre kommunen likevel har bestemt at ferdsel som nevnt 
helt eller delvis ikke skal være tillatt, jf. motorferdselloven § 4 tredje ledd. 
 
Kommunen kan ellers gi tillatelse til bruk av motorfartøy på vassdrag som nevnt over, gjennom 
forskrift etter motorferdselloven § 5 første ledd bokstav b), eller ved enkelttillatelse etter loven § 6. 
 
Motorferdselloven § 6 første lyder: 
 

«Når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller 
luftfartøy som ellers ikke kan finne sted etter denne lov eller med hjemmel i loven.» 

 
Daværende miljøverndepartementet har i rundskriv T-1/96 gitt nærmere retningslinjer for hvordan 
regelverket knyttet til motorferdsel skal tolkes og praktiseres.  
 
Fylkesmannens myndighet som klageinstans 
Dersom vilkårene for å behandle en klage ikke foreligger, skal klageinstansen avvise saken, jf. 
lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10.02.1967 (forvaltningsloven) § 34 første ledd. 
 
Tas klagen under behandling, fremgår Fylkesmannens prøvingsadgang og plikt i klagesaken av 
forvaltningsloven § 34 annet ledd, hvoretter klageinstansen kan prøve alle sider ved det påklagede 
vedtaket og herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Dette innebærer at både rettsanvendelsen, 
saksbehandlingen, faktum og det frie forvaltningsskjønn kan prøves fullt ut. I bestemmelsen er det 
med virkning fra 1.3.1997 inntatt en regel om at statlige klageinstanser, ved overprøving av 
kommunale vedtak, skal legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det frie 
skjønn. Klageinstansen skal vurdere klagers anførsler, men er ikke bundet verken av de påberopte 
grunner/påstander eller den påklagede del av vedtaket. 
 
Fylkesmannens vurderinger 
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Vilkårene for klage 
Lyngdal kommune sitt vedtak av 1.10.2018 (sak 577/18) er et enkeltvedtak som kan påklages, og 
klager har klagerett da han er part i saken, jf. forvaltningsloven § 28 første ledd. 
 
I henhold til forvaltningsloven § 29 første ledd, er klagefristen 3 uker fra det tidspunkt underretning 
om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Lyngdal kommune fattet vedtak den 1.10.2018. 
Klagen er ikke datert, men det fremkommer i kommunens saksorientering ved behandling av saken 
i hovedutvalget for miljø, plan og drift den 13.3.2019, at: «Vedtaket er påklaget innen klagefristen av 
part i saken i klage mottatt 16.10.2018.» Ut fra dette, legger vi til grunn at klagen er rettidig fremsatt, 
jf. forvaltningsloven § 29 første ledd. 
 
Vilkårene for å behandle klagen foreligger, og klagen tas under behandling, jf. forvaltningsloven § 34. 
 
Nærmere om det juridiske grunnlag og vurderingstema 
Aktuelle sak gjelder ikke ferdsel til formål angitt i motorferdselloven § 4 første ledd bokstav a til f, og 
denne bestemmelsen kommer følgelig ikke til anvendelse. Aktuelle innsjø er mindre enn 2 km2 og er 
ikke en del av et farbart vassdrag, og motorferdselloven § 4 tredje ledd kommer således heller ikke 
til anvendelse. Kommunen har ikke gitt forskrift etter motorferdselloven § 5 første ledd bokstav b).  
 
Foreliggende sak behandles således etter motorferdselloven § 6. 
 
Ovennevnte bestemmelse er streng, og det er bare adgang til å gi dispensasjon i spesielle tilfeller, jf. 
begrepet «særlige grunner». I ovennevnte rundskriv T-1/96 er det videre i forbindelse med aktuelle 
bestemmelse, bl.a. uttalt følgende:  
 

«Ved vurderingen av om «særlige grunner» foreligger, vil det være av betydning om 
motorferdselen er nødvendig og har et nytteformål, eller bærer preg av unødvendig 
kjøring eller fornøyelseskjøring». 

 
Det påpekes også at det uttrykkelig er sagt i bestemmelsen at kommunen kan (vår understrekning) 
gi tillatelse. Dette innebærer at dersom kravet til «særlige grunner» er oppfylt, beror det likevel på et 
(fritt) forvaltningsmessig skjønn om det skal gis tillatelse eller ikke. Det vil da være opp til kommunen 
å vurdere behovet for transport opp mot mulige skader og ulemper, og etter en skjønnsmessig 
helhetsvurdering avgjøre søknaden, bl.a. sett i lys av formålet med loven. 
 
Prøving av kommunens vedtak 
Formålet med aktuelle motorferdsel er opplyst å være «rekreasjon og fiske», og behovet for å bruke 
motorbåt er begrunnet med helsemessige årsaker. 
 
Lyngdal kommune har i vedtak av 1.10.2018 uttalt at: «De oppgitte grunner i søknaden vurderes ikke 
som særlige grunner som tilsier at kommunen bør gi tillatelse til bruk av motorbåt på 
Hellevannet/Handelandsvatnet.» 
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Kommunen har videre, i forbindelse med klagebehandlingen, jf. vedtak av 13.3.2019, uttalt at: 
«Søknaden gjelder tillatelse til bruk av motorisert båt for rekreasjon og fiske i Hellevannet. Samt 
plukking av søppel. Dette må vurderes til å knytte seg til turkjøring og det kan ikke gis tillatelse til 
bruk av motorbåt med hjemmel i lov.» 
 
Som nevnt over, stilles det strenge krav til «særlig grunner», herunder ved at transportbehovet 
skal være nødvendig og ha et nytteformål, og ikke bære preg av unødvendig kjøring eller 
fornøyelseskjøring. Formålet med motorferdselen i denne saken er opplyst å være fisking og 
rekreasjon samt fjerning av avfall. Aktuelle bruk av motorfartøy (motorbåt), med unntak av bruk for 
fjerning av avfall, må sies å bære preg av fornøyelseskjøring, og gjelder motorferdsel som ikke kan 
anses å være «nødvendig» eller ha et «nytteformål». Bruk av motorbåt for å fjerne avfall, vil ikke 
nødvendigvis kunne anses å være «nødvendig». 
 
Fylkesmannen er enig i kommunens vurderinger, og kan således ikke se at det i foreliggende sak 
foreligger et transportbehov som er nødvendig og har et nytteformål. Ut fra de strenge krav som 
foreligger og den restriktive praksisen som skal føres når det gjelder bruk av motorfartøy/motorbåt, 
samt en vurdering i forhold til et mål om å redusere motorferdsel, finner Fylkesmannen at vilkåret 
om «særlige grunner» ikke er oppfylt i foreliggende sak. 
 
Det kan muligens anses å foreligge unntak for bruk av motorbåt for å fjerne avfall, uten at vi tar 
endelig stilling til dette her. I denne forbindelse påpekes igjen at selv om vilkåret om «særlige 
grunner» skulle være oppfylt, beror det på et (fritt) forvaltningsmessig skjønn om tillatelse etter 
motorferdselloven § 6 skal gis eller ikke. 
 
Vedtak 
Klager gis ikke medhold. Lyngdal kommune sitt vedtak av 1.10.2018 (sak 577/18), jf. vedtak av 
13.3.2019 (sak 29/19), opprettholdes. 
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd. 
 
Med visse unntak, har partene rett til å se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 og 19. 
Sakens parter er underrettet om vedtaket ved gjenpart av dette brev. 
 
 
Med hilsen 
 
Ingunn Løvdal (e.f.) 
miljøverndirektør 

  
 
Pia Karine Hem Molaug 
seniorrådgiver 
Miljøvernavdelingen 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Kopi til: Erling Vølstad 
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