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Vår dato: 16.05.2019 Vår referanse: P085 – Tverrli – Sirdal kommune 

Deres dato:  Deres referanse:  

 

Varsel om forslag til endring av vedtatt reguleringsplan for Fidjeland - Tverrli gnr 3 bnr 4 og 1 i 

Sirdal kommune 

På vegne av grunneiere fremmer Plankontoret Hallvard Homme AS forslag om endring av vedtatt 

reguleringsplan for Fidjeland - Tverrli gnr 3 bnr 4 og 1 (planidentifikasjon: 2010008) i Sirdal 

kommune. Planfolket AS bistår Plankontoret Hallvard Homme AS i planarbeidet.  

Detaljreguleringen for Fidjeland – Tverrli gnr 3 bnr 4 og 1 ble vedtatt 13. oktober 2016. Ved 

realisering av planen, opparbeidelse av veitraseer og planering av tomter ble det vurdert at planen 

på enkelte punkter måtte endres. Endringene knyttes hovedsakelig opp mot justering av 

tomtegrenser og mindre justeringer av veitrase i forhold til kurvatur. I tillegg skal det som følge av 

reguleringsendringen legges til rette for etablering av adkomst til ubebygde omkringliggende 

områder som i kommuneplanen er avsatt til fritidsbebyggelse. Bakgrunnen for endringen av 

reguleringsplanen er dermed å sørge for at planen gjenspeiler ønsket fremtidig arealutnyttelse. 

Endringen fremmes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 annet ledd. Bestemmelsen gir 

kommunestyret hjemmel til å delegere myndigheten til å treffe vedtak om endringer i 

reguleringsplan når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går 

utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder. I 

Sirdal kommune er denne myndigheten delegert til Rådmannen. 

Forslaget medfører følgende endringer i plankart:  

Endringer for tomter: 

Tomt Beskrivelse av endringer 

8 Tomt 7 og 8 er slått sammen til en tomt. Eiendomsgrenser i nord justeres og flyttes mot 
nord, eiendomsgrense i øst justeres og flyttes mot vest, eiendomsgrenser i sør justeres og 
flyttes mot sør, eiendomsgrenser i vest justeres og flyttes mot øst. Byggegrenser justeres 
etter nye eiendomsgrenser.  

9 Eiendomsgrense i nord justeres og flyttes mot nord, eiendomsgrenser i sør justeres og flyttes 
mot sør, eiendomsgrense i vest justeres og flyttes mot vest. Byggegrense justeres etter nye 
eiendomsgrenser.  

10 Eiendomsgrense i nord justeres og flyttes mot nord, eiendomsgrense i øst justeres og flyttes 
mot øst, eiendomsgrense i sør justeres og flyttes mot nord. Byggegrensen justeres etter nye 
eiendomsgrenser. 



12 Eiendomsgrense i sør justeres og flyttes mot nord. Byggegrense justeres etter ny 
byggegrense. 

13 Eiendomsgrense i øst justeres og flyttes mot øst, eiendomsgrensen i sør justeres og flyttes 
mot nord. Byggegrense justeres etter nye eiendomsgrenser. 

14 Eiendomsgrense i nord justeres og flyttes mot sør, eiendomsgrense i øst justeres og flyttes 
mot vest, eiendomsgrense i sør justeres og flyttes mot sør, eiendomsgrense i vest justeres og 
flyttes mot øst. Byggegrense justeres etter nye eiendomsgrenser. 

15 Eiendomsgrense i nord justeres og flyttes mot sør, eiendomsgrense i øst justeres og flyttes 
mot sørøst, eiendomsgrense i vest justeres og flyttes mot øst. Byggegrense justeres etter 
nye eiendomsgrenser.  

16 Eiendomsgrense i nord justeres og flyttes mot sør, eiendomsgrense i øst justeres og flyttes 
mot øst. Byggegrenser justeres etter nye eiendomsgrenser.  

18 Eiendomsgrense i øst justeres og flyttes mot øst, eiendomsgrense i sør justeres og flyttes 
mot sør. Byggegrenser justeres etter nye eiendomsgrenser. 

19 Eiendomsgrense i sør justeres og flyttes mot sør, eiendomsgrense i vest justeres og flyttes 
mot øst. Byggegrenser justeres etter nye eiendomsgrenser.  

20 Eiendommen sikres adkomst fra nord (over tomtene 21 og 22).  

21 Eiendommen sikres atkomst fra nord (over tomten 22). Det etableres ny vei gjennom tomten 
for å sikre adkomst til tomt 20.  

22 Eiendomsgrense i nord justeres og flyttes i vest mot nord og i øst mot sør, eiendomsgrense i 
øst justeres og flyttes mot vest. Det etableres ny vei gjennom eiendommen for å sikre 
adkomst til tomt 20 og 21. Byggegrenser justeres etter nye eiendomsgrenser og vei.  

23 Eiendomsgrense i nord justeres og flyttes mot sør i vest og mot nord i øst. Byggegrense 
justeres etter nye eiendomsgrenser.  

31 Eiendomsgrense i sør justeres og flyttes mot nord. Byggegrense justeres etter ny 
eiendomsgrense.  

32 Eiendomsgrense i nord justeres og flyttes mot nord, eiendomsgrense i sør justeres og flyttes 
mot nord. Byggegrense justeres etter nye eiendomsgrenser. Vedtatt endring på tomt 32 
legges også inn i planen (DS 19/249 av 24.04.2019). Det ble gitt tillatelse til å forskyve 
parallelt byggegrense mot vei 2 meter fra eiendomsgrense.  

33 Eiendomsgrense i nord justeres og flyttes mot nord, eiendomsgrense i sør justeres og flyttes 
mot nord. Byggegrense justeres etter nye eiendomsgrenser. 

 

Andre endringer: 

Sk1 Hovedvei inn i området, Sk1, rettes opp med mindre justeringer. Endringene 
omfatter blant annet endringer i kurvatur og ved at overgang ved bekk flyttes mot 
sørvest. I tillegg videreføres veien forbi tomt 31 mot vest. Forlengelsen gjøres for å 
legge til rette for adkomst for ny fritidsbebyggelse i vest.  



Sk2 Det gjøres mindre endringer på Sk2. Blant annet økes radius på svinger og 
vendehammer i enden av veien endres. 

Sk3 Påkoblingspunkt for Sk3 på hovedvei flyttes mot sørøst, i tillegg videreføres veien 
mot nordøst for å kunne betjene nye fremtidige hytteområder øst for planormrådet. 
Sk3 er også en del av bestemmelsesområde #1. 

Sk4 Ny vei Sk4 etableres fra Sk1 og mot øst for å kunne betjene nye fremtidige 
fritidseiendomsområder øst for planområdet. 

Sk5  Sk 5 legges inn for å betjene tomtene 20,21 og 22. 

Sp 2 og Sk3 Område tilgrensende Sk3 og Sp2 er avsatt til anlegg- og riggområde 
(bestemmelsesområde #1). 
Område øst for Sp2 som var avsatt til LNF er i forslaget avsatt til annen veigrunn 
tekniske anlegg. 

 
Alle endringer vises i kartet nedenfor. I kartet vises endringene i planen som plankart. Planen det søkes 
om endringer på er illustrert med røde linjer.  
 

 
 



 

Endringene i plankartet vises i utsnittet fra plankartet ovenfor. Opprinnelig situasjon vises i utsnitt fra 

plankart fra vedtatt plan nedenfor. 

 
 

  



Endringen medfører følgende endringer i reguleringsbestemmelser: 

 

• Bokstav c og d legges til i kapittel «1.2 Rekkefølgeføresegner»: 

 

 « c)  Før det blir gitt igangsettingsløyve til fritidsbustad på tomt 20 skal det føreligge 

tinglyst dokument om vegrett over tomtene 21 og 22 som vist i plankartet som Sk5.  

 

d)  Før det blir gitt igangsettingsløyve til fritidsbustad på tomt 21 skal det føreligge 

tinglyst dokument om vegrett over tomt 22 som vist i plankartet som Sk5.» 

 

• Kapittel om bestemmelsesområde anlegg- og riggområde tilføyes i bestemmelsene: 

«1.4 Bestemmelsesområde 

1.4.1 #1 - Anlegg- og riggområde 

a) Området kan nyttast til rigg- og anleggsarbeid fram til det er gitt ferdigattest til 

siste hytte innanfor planområdet.» 

 

• Bokstav d i kapittel «1.5.2 BFf – Fritidsbustadar – Frittliggjande» endres fra: 

 

”d)  Hovudbygning: mønehøgde er 6 meter over o.k. golv. Gesimshøgde er sett til 

4,2 meter over o.k. golv.» 

til: 

 

”d)  Hovudbygning: mønehøgde er 6 meter over o.k. golv. Gesimshøgde er sett til 

4,2 meter over o.k. golv. For tomt 18 er mønehøgde 7,5 meter over o.k. golv, 

og gesimshøgda er sett til 5,5 meter.» 

 

Konsekvenser med endringene 

Justering av tomtegrenser, sammenslåing av tomter, tilretteleggelse for mulighet til å etablere ny vei 

til nye fritidsboligområder samt justering av veilinjer med mer vil i liten grad påvirke 

gjennomføringen av planen og går ikke utover hovedrammene i den. Endingene berører ikke 

hensynet til viktige natur- og friluftsområder.  

Forlengelse av Sk1, Sk3 og opparbeidelse av Sk4 legger til rette for at fremtidige hytteområder øst og 

vest for planområdet kan få adkomst via planområdet. Kommuneplanen legger til rette for at det i 

fremtiden kan etableres ny fritidsbebyggelse øst og vest for planområdet. Områdene er uregulert og 

konsekvensene med økt trafikk vil belyses i planarbeidet dersom området skal reguleres. Forlengelse 

av Skv1 og en eventuell betjening av nye hytter vest for området kan gi økt trafikk gjennom 

planområdet. Forlengelse av Sk3 og opparbeidelse av Sk4 vil ikke medføre vesentlige ulemper for 

fritidsbebyggelsen i området da trafikken ikke går gjennom områder med fritidsbebyggelse i planen. 

Veinettet i planen er kontrollert og er i planen i tråd med retningslinjer for planlegging av private 

veier i Sirdal kommune.  

Område som avsettes til anlegg- og riggområde vil i anleggsperioden kunne benyttes til lagring 

maskiner og andre midlertidige installasjoner mm. Å ha mulighet til lagring i dette området vil lette 

arbeidet med opparbeidelse av planen, samt holde resten av området ryddig. Det vil også føre til 



mindre bearbeiding av terreng utenfor området da lagring anleggsmaskiner i området begrenses til 

et område. Når området er ferdig utbygd skal området opparbeides som parkeringsplass. Dette 

ivaretas av forslag til nye reguleringsbestemmelser. 

Endringene i reguleringsplanen berører ikke naturfareområder avklart i Teknisk notat for vurdering 

av skredfare i området utarbeidet av NGI i 2015. Notatet ligger tilgjengelig på Planfolkets 

hjemmesider (planfolket.no) sammen med varslingen. 

 

Merknader/innspill 

Eventuelle merknader og/eller innspill til forslaget om å endre reguleringsbestemmelser og plankart 

kan sendes per epost til innspill@planfolket.no eller som brev til Planfolket AS, Tollbodgata 52, 4614 

Kristiansand, merket «Innspill/merknad - P085». Frist for innsendelse av merknader/innspill er 9. juni 

2019. 

Varslingen og kart, samt foreslåtte endringer av vedtatte plandokumenter i saken kan ses på 

www.planfolket.no under «kunngjøringer». Varslingen kan også ses på Sirdal kommunes 

hjemmesider. 

Spørsmål til saken kan rettes til Victoria Nordtveit på telefon (41 66 46 41) eller på epost 

(victoria@planfolket.no). 

  

Med vennlig hilsen  

Victoria Nordtveit 

Arealplanlegger / partner 

PLANFOLKET AS 

 

Vedlegg: 

Forslag til nytt plankart med endringer. 

Adresseliste 

  



Vedlegg 1: Forslag til nytt plankart med endringer 

  



Vedlegg 2: Adresseliste 

Offentlige høringsparter og organisasjoner:  

Fylkesmannen i Agder, Serviceboks 513, Lundsiden, 4605 Kristiansand fmavpost@fylkesmannen.no  

Vest-Agder fylkeskommune, Serviceboks 517, Lund, 4605 Kristiansand postmottak@vaf.no 

Statens vegvesen, region sør, Serviceboks 723 Stoa, 4808 Arendal firmapost-sor@vegvesen.no 

NVE region sør, Pb 2124, 3103 Tønsberg rs@nve.no    

Agder energi nett AS, Pb 794 Stoa, 4809 Arendal nett@ae.no 

Agder energi produksjon AS, Postboks 603 Lundsiden, 4606 Kristiansand firmapost@ae.no  

 

Naboer og andre berørte: 

Eier/fester Eiers adresse Eiers 
postnummer 

Eiers poststed 

Obrestad Helge Anders Admiral Cruys gate 23B 4012 STAVANGER 

Otteren Ane Austre Tjørnvei 3 4317 SANDNES 

Austad Jan Rune Brattliveien 41A 4020 STAVANGER 

Else Marit og Tommy 
Hansen Reiestad 

Bråtet 1 4313 Sandnes 

Sand Knut Andreas Dyrnesvika 24 4329 SANDNES 

Tan Chiew Yung Eikestubben 10 4051 Sola 

Bruvik Sissel og Ørjan 
Bergli 

Einerkroken 8 4056 TANANGER 

Osaland Gro Haukøy og 
Harald 

Gamle Frøylandsvei 3 4311 HOMMERSÅK 

Vold Bjørnar Gangeren 7 4327 SANDNES 

Peder Helle Gauselhagen 13 4032 Stavanger 

Kristian Hinna Hanna Winsnesgate 14 4020 Stavanger 

Mikalsen Renate og 
Hetland Svenn Øyvind 

Heiå 27 4070 RANDABERG 

Bjelland Ole Husafjellbakken 13 4330 ÅLGÅRD 

Yew Suet Ling og 
Habedanck Felix 

Inger Hagerups gate 4 4020 STAVANGER 

Johnsen John Lars Jogledalsveien 71 4443 TJØRHOM 

Hauge Judith Johanna Kong Sverres gate 8 4344 BRYNE 

Hov Anne Grete Selle og 
Ove Johnny 

Kråkeberget 19 4330 ÅLGÅRD 

Hauge Rune LES ROCQUES BARREES, RUE DU 
CHATEAU, VALE 3GY 5LY 
GUERSNEY, UK 

  

Heskestad Cecilie 
Salvesen og Ben Ottar 

Lyngneskroken 18 4018 STAVANGER 

Fidjeland Skitrekk AS Marieroalleen 19B 4017 STAVANGER 

Tjensvold Torbjørn Marieroalleen 19B 4017 STAVANGER 

Seldal Frank Markageilen 47 4322 SANDNES 

mailto:fmavpost@fylkesmannen.no
mailto:postmottak@vaf.no
mailto:firmapost-sor@vegvesen.no
mailto:rs@nve.no
mailto:nett@ae.no
mailto:firmapost@ae.no


Fidjeland Torulf Nordbygda 74 4130 HJELMELAND 

Stig Sagevik Norheimsveien 6 4026 Stavanger 

Fidjeland Gunnar Onyksveien 21 4318 SANDNES 

Qvam Anne-Margit 
Fredriksen og Jan Erik 

Orrestien 49 4022 STAVANGER 

Orstad Kristin Lie Rektor Sælands veg 15 4344 BRYNE 

Brathetland Per Egil Roald Amundsens vei 31 4016 STAVANGER 

Fidjeland Irica Malin og 
Myrna Refulle 

Sirdalsveien 8005 4443 TJØRHOM 

Haga Elen Jannike og 
Vasshus Arne 

Skjalgs gate 30 4041 HAFRSFJORD 

Fredrik Refvem Skogstølveien 4 A 4029 Stavanger 

Hafsøe Anette og Tor 
Arne 

Skøyteveien 13B 4085 HUNDVÅG 

Johnsen Sissel og Øivind Skøyteveien 15A 4085 HUNDVÅG 

Finkelsen Willy Ernst St. Olavs gate 2 4005 STAVANGER 

Meldahl Katrine Elin og 
Tjensvold Trond 

Storflåtveien 11 4017 STAVANGER 

Leirvåg Ingvill og Jesla 
Morten 

Tjemslandshagen 78 4360 VARHAUG 

Fidjeland Jon Torkel Haabeths vei 25 4325 SANDNES 

Johansen Liv Jorid Vestre Ring 45 4344 BRYNE 

Olsen Oddbjørg Øvre Strandgate 115 4005 STAVANGER 

Fidjeland utbygging AS 
v/Leif Berland 

Årsvollveien 61 4312 Sandnes 

 


