
 

 
 
 
 
 
 
Detaljreguleringsplan for helsehus mm. på Bergesletta, PlanID 201707 
- sluttbehandling 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Hovedutvalg for miljø, plan og drift 23.05.2018 47/18 

Lyngdal kommunestyre 24.05.2018 36/18 
 
 
Endelig vedtak fattes av Kommunestyret 
 
Rådmannens forslag til vedtak:  
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-3 og 12-14 vedtar Lyngdal kommunestyre 
Detaljreguleringsplan for helsehus mm. på Bergesletta, PlanID 201707, med følgende justeringer: 
 

1. Etter innspill fra Drag Arkitekter legges inn en sone tilsvarende foreslått fortau som «Annen 
veggrunn». Det åpnes i bestemmelsene for at det kan etableres fortau i sonen for «Annen 
veigrunn». Parkeringsarealet kan justeres noe inntil ny grense for «Annen veigrunn». 

2. Det tas inn i bestemmelsen at det ikke tillates plantet svartelistede arter i planområdet 
3. Det legges inn et rekkefølgekrav for opparbeidelse av lekeplass: Lekeplass skal opparbeides 

før helsehuset tas i bruk. 
4. Bestemmelsene endres slik at støyveilederen T-1442 må følges for planområdet.  
5. Det tas inn vurderinger rundt grunnforhold og oppdatert informasjon om forurenset grunn i 

ROS-analysen, i planens planbeskrivelse. Følgende ang. grunnforhold legges inn i ROS-analysen 
i planbeskrivelsen: «Det er utført geotekniske grunnundersøkelser i to omganger for kartlegging 
av løsmassene. Generelt består grunnen av sand og silt over leire og kvikkleire ned til antatt berg. 
Mektigheten til sand og siltlaget varierer mellom ca. 5 til 20 meter, og øker mot vest. Mektigheten 
til leire- og kvikkleirelaget er ca. 15-20 meter. 
For å redusere risiko for setninger fundamenteres hovedbygget med kjeller på spissbærende 
stålkjernepeler til berg, med innboring i berg. Del av bygningsmassen med kun en etasje 
direktefundamenters på løsmasse.» 
 

 
 
 
 
Hovedutvalg for miljø, plan og drifts behandling 23.05.2018: 

Arkiv: L13
Saksmappe: 2017/3741 - 
10344/2018
Saksbehandler: Torhild Hessevik 
Eikeland
Dato: 07.05.2018
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Avstemming:  
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for miljø, plan og drifts innstilling 23.05.2018: 
 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-3 og 12-14 vedtar Lyngdal kommunestyre 
Detaljreguleringsplan for helsehus mm. på Bergesletta, PlanID 201707, med følgende justeringer: 
 

1. Etter innspill fra Drag Arkitekter legges inn en sone tilsvarende foreslått fortau som «Annen 
veggrunn». Det åpnes i bestemmelsene for at det kan etableres fortau i sonen for «Annen 
veigrunn». Parkeringsarealet kan justeres noe inntil ny grense for «Annen veigrunn». 

2. Det tas inn i bestemmelsen at det ikke tillates plantet svartelistede arter i planområdet 
3. Det legges inn et rekkefølgekrav for opparbeidelse av lekeplass: Lekeplass skal opparbeides 

før helsehuset tas i bruk. 
4. Bestemmelsene endres slik at støyveilederen T-1442 må følges for planområdet.  
5. Det tas inn vurderinger rundt grunnforhold og oppdatert informasjon om forurenset grunn i 

ROS-analysen, i planens planbeskrivelse. Følgende ang. grunnforhold legges inn i ROS-analysen 
i planbeskrivelsen: «Det er utført geotekniske grunnundersøkelser i to omganger for kartlegging 
av løsmassene. Generelt består grunnen av sand og silt over leire og kvikkleire ned til antatt berg. 
Mektigheten til sand og siltlaget varierer mellom ca. 5 til 20 meter, og øker mot vest. Mektigheten 
til leire- og kvikkleirelaget er ca. 15-20 meter. 
For å redusere risiko for setninger fundamenteres hovedbygget med kjeller på spissbærende 
stålkjernepeler til berg, med innboring i berg. Del av bygningsmassen med kun en etasje 
direktefundamenters på løsmasse.» 
 

 
 
 
Lyngdal kommunestyres behandling 24.05.2018: 
 
Innstilling fra Hovedutvalg for miljø, plan og drift 23.05.18 ble lagt fram i møtet: 
 
Roger Abusland, H ble vurdert inhabil i saken ihht. Forvaltningsloven,  
Kapittel II. Om ugildhet - tilføyelse i nest siste avsnitt.  
(som styreleder i Lindland Eiendom som eier 1/3 av Myran).  
 
Roger Abusland fratrådte. Oddbjørg Bulæg, H tiltrådte møtet i denne saken. 
 
Hovedutvalg for miljø, plan og drifts innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Lyngdal kommunestyres vedtak 24.05.2018: 
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Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-3 og 12-14 vedtar Lyngdal kommunestyre 
Detaljreguleringsplan for helsehus mm. på Bergesletta, PlanID 201707, med følgende justeringer: 
 

6. Etter innspill fra Drag Arkitekter legges inn en sone tilsvarende foreslått fortau som «Annen 
veggrunn». Det åpnes i bestemmelsene for at det kan etableres fortau i sonen for «Annen 
veigrunn». Parkeringsarealet kan justeres noe inntil ny grense for «Annen veigrunn». 

7. Det tas inn i bestemmelsen at det ikke tillates plantet svartelistede arter i planområdet 
8. Det legges inn et rekkefølgekrav for opparbeidelse av lekeplass: Lekeplass skal opparbeides 

før helsehuset tas i bruk. 
9. Bestemmelsene endres slik at støyveilederen T-1442 må følges for planområdet.  
10. Det tas inn vurderinger rundt grunnforhold og oppdatert informasjon om forurenset grunn i 

ROS-analysen, i planens planbeskrivelse. Følgende ang. grunnforhold legges inn i ROS-analysen 
i planbeskrivelsen: «Det er utført geotekniske grunnundersøkelser i to omganger for kartlegging 
av løsmassene. Generelt består grunnen av sand og silt over leire og kvikkleire ned til antatt berg. 
Mektigheten til sand og siltlaget varierer mellom ca. 5 til 20 meter, og øker mot vest. Mektigheten 
til leire- og kvikkleirelaget er ca. 15-20 meter. 
For å redusere risiko for setninger fundamenteres hovedbygget med kjeller på spissbærende 
stålkjernepeler til berg, med innboring i berg. Del av bygningsmassen med kun en etasje 
direktefundamenters på løsmasse.» 
 

 
 
 
SAKSORIENTERING 
Formålet med planarbeidet er å etablere et nytt helsehus som skal erstatte det eksisterende bo- og 
servicesenteret på Rom i Lyngdal kommune. Trafikk vil i hovedsak kanaliseres gjennom dagens 
rutebilstasjonsområde, hvor trafikkmønsteret vil strammes opp. Dette er i tråd med vedtatt plan for 
Bergesletta.  
Planen vil erstatte deler av eksisterende reguleringsplan på Bergesletta, vedtatt i kommunestyret 
14.02.14. hvor formålet på de aktuelle tomtene er bolig / forretning/ kontor. Dette gjøres om til 
offentlig tjenesteyting. For øvrig beholdes veisystem som i eksisterende plan.  
Gjeldende plan Bergesletta Næringspark PlanID200301 kan ses på følgende link: 
http://webhotel2.gisline.no/gislinewebplan_1032/gl_planarkiv.aspx?planid=200301 
 
Planarbeidet er basert på et prosjekt hvor fremtidig helsehus i Lyngdal jobbes frem. Byggesaken går 
parallelt med planarbeidet slik at planen blir skreddersydd til prosjektet. En allianse bestående av 
Kruse Smith, 3RW arkitekter, Lyngdal kommune, Rambøll og Asplan Viak har planlagt det nye 
helsehuset med uteoppholdsareal.  
 
Oppstart av planarbeid ble annonsert 18.11.17 og brev til berørte myndigheter og naboer sendt ut 
13.12.17, med frist for uttalelse 12.01.18.  
Det ble i kommunestyremøte 08.02.18 tatt en endelig avgjørelse på en lokalisering av helsehuset på 
Bergesletta i sentrum. 
HMPD 1.gangs behandlet saken i møte 14.03.18 og vedtok at planen legges ut til offentlig ettersyn. 
Uttalelsesfrist ved offentlig ettersyn var 30.04.18. Rammesøknad ble nabovarslet med samme frist. 
 

http://webhotel2.gisline.no/gislinewebplan_1032/gl_planarkiv.aspx?planid=200301
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Det har vært avholdt lokalt planforum hvor relevante offentlige instanser deltar, i perioden for 
offentlig ettersyn. 
 
 Vurdert i saksfremstillingen Ikke relevant 
Økonomi Lite relevant for plansaken – noe omtalt i saksfremstillingen  
Likestilling  x 
 
VURDERING 
Rådmannens vurderinger er i hovedsak gjort i planbeskrivelsen. Planbeskrivelsen er utarbeidet av 
kommunen, i tett dialog med arkitekt og øvrige i alliansen for byggeprosjektet. Vurderinger i 
forbindelse med annen gangs behandling /endelig planvedtak blir i hovedsak i forhold til de innkomne 
merknader.  
Det er ikke fremmet formelle innsigelser til planforslaget fra offentlige myndigheter. 
 
Jarleiv Stålesen: 
Han påpeker at det fokuseres på sol på uteoppholdsarealer i sol/ skygge-analysen, og ikke på 
solinnstråling i boenhetene. I tillegg påpeker han en feil i planbeskrivelsen hvor høstjevndøgn og 
vårjevndøgn er sidestilt. Det skiller i realiteten 44 min på soloppgang ved vårjevndøgn og 
høstjevndøgn skriver han. Han antar at inntil 48 boenheter blir liggende med vindusflater på 
skyggesiden. Han viser videre til formuleringer i byggteknisk forskrift (Tek 17) §8 -10: "Byggverk skal 
plasseres slik at det tas hensyn til lys - og solforhold, samt lyd – og vibrasjonsforhold".  Videre viser 
han til veiledningen til samme paragraf (pkt.2), hvor det i tillegg til at det fokuseres på solforhold på 
uteoppholdsareal og dagslysforhold, også sies konkret at «alle boenheter og felles uteareal bør være 
solbelyst minst fem timer hver dag ved vår- og høstjevndøgn» og at det «ved plassering av boenheter 
bør tas hensyn til god utnyttelse av solinnstrålingen og gode dagslysforhold i rom for varig opphold». 
 
Rådmannenens kommentar: 
Rådmannen slutter seg til kommentar fra arkitekter: 
 
”Generelle tiltak: Lyngdal helsehus er planlagt med fem armer hvor der i hver arm pr. etage er 8 
boenheter samlet omkring fellesstuer, kjøkken, terrasser og vinterhager. 
Ifølge husbanken er det ønskelig å betrakte de 8 enheter i et fellesskap. Under planlegning af hvert 
bofellesskap er det blitt lagt vekt på at beboerne har mulighet for å følge med døgnets gang, dvs. se 
dagslysets forandring. For å sikre oss denne mulighed ligger vinterhage, terrasse og en fellesstue ut mot 
enden av hver arm. Dette gir også den beste utsikten.  
Dette sikrer at ethvert bofellesskap har som minimum de påkrevede 5 timer ved vår- og høstjevndøgn.  

De enkelte værelser: Tar man utgangspunkt i at et hvert værelse betraktes som en selvstændig boenhet 
opfylles disse krav ikke. Ser man dog på hvordan et alminnelig hjem normalt er planlagt, så legger man 
fellesrommene gjerne der hvor man får sol, og soveværelserne mod nord for at få den beste søvn.  
Ved såvel befaringer og undersøkelser av tilsvarende bygninger har det vist seg, at behovet for den 
enkelte beboer kan være meget forskjellig. Noen er svært lysfølsomme og andre ønsker så mye lys som 
mulig. For å imøtekomme dette krav er hvert værelse utformet med meget store vinduer (2 x 2.3 meter) 
som tillater store mengder lys (direkte og indirekte) å trenge inn, og de rom som vender mod syd får 
mulighet for solavskjerming. 
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Fasadevalg: Likeledes er bygningens fasader utarbeidet så de fordeler lyset (lys matt reflekterende 
fasademateriale). Samtidig tilføyes der et varmt element som tre til å bryte takten og gi den 
sengeliggende beboer noe å fokusere på. Denne kombinasjonen bidrar til at helhetsopplevelsen er lys, 
med gjenkjennelige trekk til de omkringliggende trebebyggelser. 
 
Fellesskapet i hele bygget: Ut over det gis der mulighet for alle beboere å benytte seg af husets 
takterrasser.  Her er der en sydvendt fellesstue (opholdsrom) i direkte forbindelse med takterrassen.  
For de skjermede beboere er der selvstendige terrasser på 2. Etasje som gir rikelig mulighet for solrikt 
uteareal.  
Atriumet med et stort takvindu vil være det opplyste fellesrom for alle beboere. Atriumet er det sosiale 
knutepunkt og trafikkåre i bygget som forbinder alle enheter med gårdhager, takterrasser og de 
funksjoner som er plasert på 1. Etasje som f.eks fotpleie, kantine og fysio ergo.  
 
Utearealer: Det er lagt stor vekt på at utearealene er attraktive og vender mod syd. Bygningen er høyest 
mod nord og trapper ned mod syd. Utearelaerne er tilgjengelige for beboerne og er med på å oppfylle 
kravet som fremkommer i TEK 17 og TEK 10. 
Solstudiene viser at dette er tilfelle. 
 
Høstjevndøgn og vårjevndøgn: Generelt regnes der med samme lysmængde for høstjevndøgn og 
vårjevndøgn da det er tidspunktet hvor solen står vinkelrett over ekvatoren. Dette tidspunkt ligger 
omkring den 19 til 20 marts og 22 til 23 september. Sommertid kan give utsving i når solen står opp og 
går ned. Hva det skyldes at tabellen som er vist i vedlegg 2 må man spørre dem som har udarbeidet selve 
tabellen om. Antal timer som solen er tilstede er dog det samme: 8 timer og 15 min.” 

 
Statens vegvesen 
Ingen merknader 
 
Myran AS v. Terje Rom 
Han etterlyser en flomanalyse og protesterer mot flytting av bekken og at det ikke er avklart hvem 
som må ta ansvaret vedr. kanalen nedenfor helsehustomta. 
 
Rapport ang. 200 års flom utarbeidet av HydraTeam ble sendt i svarbrev fra Rambøll til Myran AS 
10.04.2018. Rapporten omhandler hydrologiske og hydrauliske vurderinger for tiltaket og større del 
av elveløpet. Rapporten inkluderer forslag til plassering og dimensjon av nytt elveløp. 
Utdrag fra rapport: 
«Det nye elveløpet med foreslåtte dimensjoner skal kunne lede en 500-årsflom med klimapåslag uten at 
det skaper flomproblemer i planområdet. Planlagt elveløp vil heller ikke medføre økt fare for 
flomproblemer oppstrøms og nedstrøms planområdet. Det må lages en ny bru i enden av prosjektområdet 
med dimensjonerende lysåpning på minimum 3 m2. Kanalen nedenfor planområdet har bra fall med god 
kapasitet for dimensjonerende 500-års flom med klimatilpasning. Det anbefales å rense eksisterende 
kanal for gjengroing/ujevne masser, og fjerne rørtrasé under Åvitslandbruen. 
Det anbefales å sjekke samtlige bruer og kulverter over planområdet og helt ned til Rosfjorden for 
løsninger som påvirker kapasiteten (som f.eks. ved figur 9) og samtidig renske elveløp for skrot, da dette 
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kan hindre god gjennomstrømning. I tillegg bør busker og større trær som vokser i elveløpet fjernes. Trær 
og busker vil redusere kapasiteten og skape tilstopping av drivgods.» 
 
Rådmannens kommentar: 
Innspill fra Myran AS anses som besvart ved oversendelse av rapport som omhandler flom 
/overvannshåndtering utarbeidet av HydraTeam. Rapporten viser at de tiltak som gjøres i forbindelse 
med helshuset ikke vil skape økt flomfare nedstrøms planområdet. 
 
Drag Arkitekter v. Stein Åge Fuglestveit 
Drag Arkitekter utarbeider et planforslag for Berge Gård med planid 201710. For å få en 
sammenhengende fortau frem til avkjørsel til boligfeltet ønsker de denne regulert inn videre langs 
planlagt parkeringsplass for helsehuset, innarbeidet i helsehusplanen. 

 
 
Rådmannens kommentar: 
Plasseringen av dette fortauet kan skje både på sørsiden, som foreslått, og på nordsiden av kjørevegen. 
Rådmannen ønsker ikke å binde dette til sørsiden. Slik vi forstår det er det uavklarte privatrettslige 
forhold rundt dette. Kommunen er ikke grunneier i største delen av området. Rådmannen vil likevel 
sette av et område som tilsvarer foreslått område, som annen veigrunn. Dette vil gi en bedre 
arrondering av grensen mot parkeringsareal, og i tillegg kan det åpnes for at fortau tillates etablert 
innenfor område for annen veigrunn.  
 
 
Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS v. Tor Arne Ytterdahl 
 
Sitat: «Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS vil minne om viktigheten av å utarbeide en 
Renovasjonsteknisk plan i ett slikt stort prosjekt. Forsvarlig håndtering av alle typer avfall må sikres 
gjennom tilstrekkelig tilrettelagt areal med god tilgjengelighet for renovasjonsbiler og personell. Med 
bakgrunn i stadig økte myndighetskrav til materialgjenvinningsgrad for avfall bør man utarbeide planer 
med utendørsløsninger for enkelte fraksjoner og innendørs løsninger for andre. Det er viktig at det tas 



Side 7

hensyn til smittefare, lukt og skadedyr problematikk med en fornuftig fordeling av de ulike fraksjonen. 
Renovasjonsselskapet bistår gjerne i planleggingen av renovasjonstekniske løsninger.» 
 
Rådmannens kommentar:  
Prosjektledelsen for utbyggingen av helsehuset har hatt en dialog med Hansen Renovasjon som drifter 
renovasjonen i Farsund og Lyngdal og det er nylig kalt inn til møte hvor også Renovasjonsselskapet er 
representert. Renovasjon ivaretas gjennom planer for både innendørs og utendørs løsninger. Slike 
planer kommer på plass i nær fremtid. 
 
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
Sitat: «Det er forholdsvis lang avstand mellom parkeringsplass og Hovedinngang. Avstand mellom 
parkering og byggverk vil være ett hinder for forflytningshemmede som skal til og fra Helsehuset. I tillegg 
kommer den gruppen av pårørende/besøkende som henter eller bringer medpassasjerer eller ev. beboere 
med forflytningsvansker, også disse vil ha behov for å kunne sette fra seg bilen nær hovedinngangen i 
forbindelse med av- og påstigning. Rådet ber derfor om det reserveres både HC - parkeringsplasser og 
korttidsplasser for av- og påstigning nær hovedinngangen. Plassene bør være godt opplyst og tydelig 
skiltet/merket. Rådet henstiller herved om at overnevnte merknader inkluderes i den videre planprosess.» 
 
Rådmannens kommentar: 
Det er avsatt både 4 stk HC parkeringsplasser og snumulighet ved hovedinngang i planforslaget som 
var ute til offentlig ettersyn. Avsatt trafikkareal vil også gi mulighet for stans for av- og påstigning. 
Dette anses som tilstrekkelig. 
 
Aud Irene Vatland (gnr.173/54 – Skomrak Indre) 
Hun har kommentarer til landbruksverdier og overvannshåndtering, og i den forbindelse flere 
konkrete merknader til beskrivelsen og bestemmelsene til planen. 
Hun kommenterer at jordet er «fulldyrka mark» som markslag uavhengig av dagens bruk, og 
poengterer viktigheten av forsvarlig gjenbruk til jordbruksformål / matproduksjon. Hun hevder videre 
at helsehustomta uten tvil vil påvirke vannføring i kanalen. 
Kommentarer til bestemmelsene: 

- Inkludere flere typer energikilder som kan bli aktuelle i fremtiden 
- Forbud mot benyttelse av svartelistede fremmedarter 
- Byggemateriale i helsehuset bør være tre 
- Rekkefølgekrav ang. overvann – flomsonekartlegging for Rosfjordsletta må igangsetts samtidig 

med overvannsplan for helsehustomta. 
- Det må fremgå av bestemmelsene at matjorda skal tas vare på og komme lokal 

jordbruksnæring til gode. Jorda må ikke selges til andre aktører, brukes til toppdekke i 
veiskråninger, fyllinger, plener/parker eller andre formål som ikke er jordbruk og 
matproduksjon 
 

Rådmannens kommentar: 
Planen er tilpasset et spesifikt utbyggingsprosjekt, og rammesøknad er nabovarslet samtidig med at 
reguleringsplanen har vært til offentlig ettersyn. Dette gjør at mange føringer er lagt. Dette gjelder 
både materialbruk og energikilder. Vi mener at formuleringen i bestemmelsene er dekkende for alle 
typer fremtidige fornybare energikilder.  
Fra bestemmelsene:   
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Energi: Tiltak innenfor BOP1-3 skal benytte fjernvarme/jordvarme. Kombinasjon med andre fornybare 
energikilder, som solceller, tillates.  
Rådmannen anbefaler at det legges til bestemmelsenes pkt. 1.2.18 at det ikke tillates plantet 
svartelistede fremmedarter. 
I forhold til overvann er det som beskrevet i kommetar til Myran AS laget en rapport av HydraTeam. 
Det vises videre til kommentar til Myran AS. 
Tomta har vært godkjent for utbygging i flere år uten en bestemmelse om ivaretakelse av jorda. Vi 
mener at bestemmelsen som nå er lagt inn viser en politisk vilje til ivaretakelse av matjord. Dette er en 
videreføring fra planbeskrivelsen til kommuneplanen. Vi mener at det i formuleringen «matjorden får 
en forsvarlig gjenbruk» ligger en forpliktelse, som vanskelig kan oppfylles uten at jorda blir brukt i 
forbindelse med landbruk.  
 
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 
Arealformål 
De anbefaler at bestemmelser og plankart gjøres noe mer detaljert, slik at kommunen i større grad kan 
styre bruken av området, og slik at planen blir mer forutsigbar og bedre egnet som styringsverktøy. 
De anmoder kommunen om å sikre at man i planen benytter de formål som viser den disponeringen av 
arealene som faktisk er tenkt (vei, park, lek mv). 
 
Parkering 
De mener det i planen er avsatt for store arealer til flate-parkering. I gjeldende reguleringsplan er det 
for feltene BFK1-3, bestemmelser om at bygg skal oppføres med parkering under terreng. Arealet som 
er avsatt til flate-parkering er jordbruksareal, og bør utnyttes på andre måter. Fylkesmannen har i 
tidligere innspill til reguleringsplan for Bergsletta, påpekt viktigheten av en høy utnyttelse når dyrka 
jord tas til utbygging. De mener at det bør settes av flere parkeringsplasser under bakken. De mener 
bestemmelsen i § 1.2, punkt 14 bør endres til å fastsette et maksimalt antall parkeringsplasser, og slik 
at det ikke fastsettes et minimumskrav. De ber kommunen vurdere om det er et reelt behov for 1,5 
parkeringsplasser per boenhet for omsorgsboliger i BOP2. De mener det er positivt at 
sykkelparkeringsplasser nå skal plasseres under tak. 
 
Støy 
I bestemmelsene punkt 1.2.5 om støy i planforslaget, går det frem at det for utearealene kan tolereres 
en overskridelse på inntil 2dB noen steder. Vi savner en redegjørelse rundt hvorfor dette er 
nødvendig. Videre er denne bestemmelsen svært upresis. Det bør presiseres nærmere hvilke 
støygrenser som kan overskrides og for hvilke arealer støygrensene evt. kan overskrides. Vi anbefaler 
at støynivåer i Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) ikke overskrides, 
og at det heller planlegges avbøtende tiltak dersom støyretningslinjene ikke kan overholdes. 
 
I planforslaget legges det til grunn at forhold til støy er avklart i gjeldende plan. De kan ikke se at 
forhold til støy er avklart i gjeldende plan. Derimot er det i gjeldende plan rekkefølgebestemmelser om 
at det for nye tiltak i planområdet settes krav om støyberegning i samsvar med retningslinjene i 
veileder T-1442/2012 om støy i arealplanleggingen. Fylkesmannen ber derfor om at det utarbeides en 
egen støyberegning, i samsvar med retningslinjene i T-1442/2016. 
 
Barn og unge 
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De ber om at det legges inn rekkefølgekrav i bestemmelsene, om at lekeplassen skal være oppført før 
brukstillatelse gis til helsehuset, slik det er beskrevet i planbeskrivelsen. Det må også settes av areal til 
lekeplass i kartet eller gis bestemmelser på hvor lekeplassen kan etableres. Areal for lekeplass bør 
fortrinnsvis etableres på sørsiden av helsehuset.  
 
Samfunnssikkerhet 
Fylkesmannen mener ROS-analysen som ligger vedlagt planforslaget, er for lite detaljert i forhold til 
omfanget av planen. Vi ber om at ROS-analysen utdypes og konkretiseres før vedtak av planen. 
Området ligger under marin grense, og Fylkesmannen gir faglig råd om at det, før vedtak av planen, 
gjøres undersøkelser og vurderinger av om grunnforholdene er gode nok. Vi minner om at areal bare 
kan bygges ut dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- 
eller miljøforhold, jf. pbl. § 28-1. 
 
Grønnstruktur 
Vi anbefaler at grønnstrukturen på vestsiden av bekken gjøres bredere, for å sikre at denne er mest 
mulig funksjonell. De anbefaler også at det legges inn grønnstruktur langs Stasjonsgata. Flytting av 
bekken behandles av Fylkesmannen etter egen søknad, jf. forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. 
 
Rådmannens kommentar: 
Arealformål /barn og unge: Dette prosjektet er detaljert i en rammesøknad, og prosessene kjøres 
parallelt. Vi ser derfor ikke behov for en mer detaljert reguleringsplan. Alt må ivaretas. I forhold til 
lekeplass forelå der et forslag fra arkitekt på langt mer enn 50 m2, sør i planområdet. Intensjonen fra 
de sin side er en god tilrettelegging for barn og unge med god tilgjengelighet også for allmennheten. 
Kommunen ønsket imidlertid at det skulle være en litt større fleksibilitet i forhold til plasseringen, og 
mener at bestemmelsen ivaretar at lekeplassen kommer. Rådmannen anbefaler imidlertid at foreslåtte 
rekkefølgekrav om at lekeplassen opparbeides før brukstillatelse gis, legges inn i bestemmelsene. 
 
Parkering /utnyttelsesgrad: Rådmannen er i prinsippet enig i at det bør gis en høy utnyttelse i et 
sentrumsområde som dette. Når det er sagt, så er det parkeringsareal under hele det planlagte bygget. 
Det hadde selvfølgelig vært mulig å lage parkeringskjeller på større deler av tomta, men det ville 
fordyre prosjektet betydelig og i praksis stoppe prosjektet. Området som er tatt til overflateparkering 
er det dårligste solmessig, nord for det nye helsehuset og øst for Rema 1000 bygget. Utnyttelse må 
også veies opp mot kvalitet, og når volumet blir så stort kreves større uteoppholdsarealer for å kunne 
tilfredsstille behov.  
 
Støy: Vi går bort fra å åpne for å lempe på kravene til støy, og følger støyveilederen T-1442. Det er 
ingen grunn til å tro at det vil være nødvendig å lempe på disse kravene. Dette er en bestemmelse som 
ble gitt ved plassering av helsehuset på Rom ved E39, og den har dessverre fulgt med til Bergesletta. Vi 
har diskutert en eventuell støyberegning internt, men vi tror at rekkefølgekravet i gjeldende plan var 
gitt med tanke på at det ville være flere etapper i utbyggingen og mer støy i området ved utbygging av 
nye prosjekter. Slik det er nå, så er det svært lite støy som genereres i Bergesletta-området. Det gjelder 
kun trafikk fra og til Rema 1000 samt kommunale parkeringsplasser i samme området, og midlertidig 
støy fra bygging av nærliggende leilighetskompleks. Vi konkluderte derfor med at vi ikke ser behovet 
for en støyberegning. Det vil ikke i fremtiden heller være andre støykilder i området enn vanlig 
biltrafikk til egen parkeringsplass og i gatesystemet. Siden arealet som okkuperes av helsehuset og 
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tilknyttede utearealer er stort, vil det genereres mindre trafikk i Bergesletta-området enn tidligere 
antatt. Ved en voksende andel elektriske biler, vil dette også påvirke støybildet. 
 
Samfunnssikkerhet: Rådmannen er enig i at konklusjoner fra grunnundersøkelsen bør være med i 
ROS-analysen som følger med arealplanen. Mer detaljerte planer for evakuering mv vil være interne 
rutiner og beredskap for driften, og vil bli utarbeidet på et senere tidspunkt. 
Følgende legges inn i ROS-analysen i planbeskrivelsen: «Det er utført geotekniske grunnundersøkelser i 
to omganger for kartlegging av løsmassene. Generelt består grunnen av sand og silt over leire og 
kvikkleire ned til antatt berg. Mektigheten til sand og siltlaget varierer mellom ca. 5 til 20 meter, og øker 
mot vest. Mektigheten til leire- og kvikkleirelaget er ca. 15-20 meter. 
For å redusere risiko for setninger fundamenteres hovedbygget med kjeller på spissbærende 
stålkjernepeler til berg, med innboring i berg. Del av bygningsmassen med kun en etasje 
direktefundamenters på løsmasse.» 
ROS-analysen oppdateres også i forhold til funn som er gjort ang. forurenset grunn. 
Lyngdal eldreråd 
De ønsker ikke å uttale seg til saken, siden de ønsket en annen lokalisering. Deres førsteprioritet var 
«steintomta», og deres andreprioritet var Rom. 
 
Vest-Agder Fylkeskommune 
Utdrag fra uttalelsen: «Det er gjennomført sol/skygge-analyse som viser tilfredsstillende solforhold på 
uteoppholdsarealene, jfr. planbeskrivelsen. Vi forutsetter at bygget blir som vist i skissene, alternativt at 
ny analyse utarbeides dersom byggets utforming endres vesentlig.  
Det er positivt at det settes rekkefølgekrav som sikrer sammenhengende fortau inn til sentrum, samt 
rekkefølgekrav knyttet til vei 1 og 3 i reguleringsplan for Bergesletta. For øvrig kunne det gjerne vært 
satt strengere krav til parkeringsplasser med opplegg til elektrisk lading enn 20%. 
 
Utover dette er det positivt at flyttingen av bekken gjennom området ser ut til å skulle gjøres på en 
forbilledlig måte hvor en kanalisert og homogen bekk forandres til en variert bekkestreng med kulper, 
lavvannsrenner, terskler mm, samt etablering av kantvegetasjon. Dette vil være klart positivt for livet i 
bekken, ikke minst bekkens egnethet som gyteområde for sjøørret. Det er formelt Fylkesmannen som gir 
tillatelse til selve tiltakene knyttet til omlegging av bekken, men å forbedre forholdene for sjøørret er 
også i tråd med Regional plan for vannforvaltning i Agder hvor Vest-Agder fylkeskommune er 
vannregionmyndighet. 
Som skrevet i vår uttalelse til oppstarten utløser ikke planarbeidet merknader fra 
Fylkeskonservator.» 
 
Rådmannens kommentar: 
Kravet til plasser med elektrisk ladning er et minimum. Utviklingen på el-bil fronten er stor. Viser det 
seg at behovet blir større, så går det an å legge opp mer i ettertid. 
 
KONKLUSJON 
Etter en samlet vurdering fremmes saken til 2.gangs behandling med forslag til endelig vedtak for 
reguleringsplanen. 
Det gis følgende vilkår: 
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 Etter innspill fra Drag Arkitekter legges inn en sone tilsvarende foreslått fortau som «Annen 
veggrunn». Det legges ikke inn som fortau. Det åpnes i bestemmelsene for at det kan etableres 
fortau i sonen for «Annen veigrunn». 

 Etter forslag fra Aud Irene Vatland tas inn i bestemmelsen at det ikke tillates plantet 
svartelistede arter i planområdet 

 Etter forslag fra Fylkesmannen legges inn et rekkefølgekrav for opparbeidelse av lekeplass 
 Etter forslag fra Fylkesmannen tas bort en åpning om å lempe på støyverdier i støyveileder T-

1442 
 Etter forslag fra Fylkesmannen tas inn vurderinger rundt grunnforhold i ROS-analysen i 

planens planbeskrivelse. Det legges også inn oppdatert info ang. forurenset grunn. 
 
 
Vedlegg 
1 Merknader til 1.gang offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for helsehus på Bergesletta, 

PlanID 201707 
2 18_28250-3Offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Helsehus på Bergesletta i Lyngdal 

kommune - uttalelse 
3 Gjenpart: Merknad til offentlig ettersyn detaljregulering Helsehus 
4 Omlegging Rosfjorbekken_Bergsletta HTnotat V3 2018 
5 Lyngdal helsehus - Svarbrev innsigelse_reguleringsplan A014119-01 
6 Utsnitt kart 
8 Innspill til reguleringsendring Bergesletta - helsehus 
9 Innspill til 1. gangs offentlig ettersyn - Helsehus Bergesletta 
10 Uttalelse til detaljreguleringsplan for helsehus på Bergesletta 
11 Høringsuttalelse til forslag til reguleringsplan for nytt helsehus på Bergesletta i Lyngdal 

kommune 
12 Merknad fra Eldrerådet til 1. gangs offentlig ettersyn Helsehus Bergesletta - PlanID 201707 
13 Lyngdal kommune - uttalelse til offentlig ettersyn - Helsehus Bergesletta 
14 Bestemmelser 
15 Planbeskrivelse 
16 Plankart 
17 Vedtak HMPD 14.03.2018 
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