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1. Innledning 
 

 Krav om planprogram og konsekvensutredning 
 
Teknisk etat i Mandal kommune skriver dette i e-post 02.09.15 vedrørende krav om 
konsekvensutredning til områdereguleringen til område B2:  
 

«Viser til innsendt vurdering fra dere omkring behov for eventuell konsekvensutredning. 
Vurderingene/konklusjonene som gjøres her, er at planarbeidet ikke vil utløse kravet 
ettersom området B2 allerede er avsatt til byggeområde i kommuneplanen, jf. forskriftens § 
2 d og § 3 a. 
 
Selv om området er avsatt til byggeformål i kommuneplanen, og således kan falle utenfor 
KU-forskriftens kriterier, fratar ikke dette automatisk KU-plikten. Plikten gjelder for både 
kommuneplan og reguleringsplan. Det er virkningene av planer og tiltak som er avgjørende 
for hvorvidt KU-plikten inntrer eller ikke. Dersom det for eksempel er usikkerhet knyttet til 
hvorvidt samfunns- og miljøvirkningene blir vesentlig eller ikke, er dette grunnlag nok for å 
konsekvensutrede. Generelt utreder man hovedtrekkene i arealdisponeringen i 
kommuneplanen (utbyggingsstrategier osv) og gjennomføringen av bygge- og anleggstiltak i 
reguleringsplaner (konkrete løsninger innenfor rammene av overordnet plan).  
 
Forskriften sier at KU skal tilpasses plannivået. Ettersom det ikke foreligger en detaljert KU 
for B2 Sandnes fra før, mener vi dette bør gjennomføres her. For eksempel vil kartlegging av 
alternative løsninger/arealdisponeringer/utformingen av tiltak være sentrale virkemiddel for 
å finne frem til den beste løsningen for samfunnets interesser.  
 
For sammenlignbare prosjekter, som B1 på Lande og B3 på Støa-Øya er det også stilt krav 
om KU, basert på samme vurderinger.» 
 

 Behandling av planprogrammet 
 
Forslag til planprogram har ligget ute til offentlig ettersyn i oktober/november 2015. Uttalelsene til 
forslaget er gjennomgått i et møte med planadministrasjonen i Mandal kommune 15.12.15. Forslag 
til planprogrammet er revidert 23.12.15 (utg. 2). 
 
Forslag til planprogram datert 23.12.15 ble vedtatt av Planutvalget i Mandal kommune i møte 
20.01.16 som sak 4/2016. Følgende innstilling fra Rådmannen ble enstemmig vedtatt: 
 
 «Planutvalget er positive til at det igangsettes planarbeid for Sandnesheia boligområde. Det 

forutsettes at kommuneplanens generelle og konkrete bestemmelser for B2 Sandnes, samt 
kommunens retningslinjer og normaler legges til grunn for det videre planarbeidet.» 
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2. Oppdraget 
 

2.1 Innledning 
Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS (heretter Hellvik Hus) har i fellesskap med Jon Erling Solås 
og Jan Sigurd Vigmostad inngått utbyggingsavtaler med flere av de store grunneierne innenfor 
område B2 i kommuneplanen for Mandal kommune.  
 
Hellvik Hus har videre inngått samarbeidsavtale med Mandal kommune om å regulere området, iht. 
plan- og bygningslovens § 12-2 annet ledd. Avtalen er undertegnet av Asplan Viak AS på vegne av 
Hellvik Hus 11.04.14 og av Mandal kommune v/fagleder Jonny Grundeland 22.04.14.  Avtalen 
innebærer at Hellvik Hus påtar seg å utføre og bekoste planarbeidet, og har engasjert Asplan Viak 
AS til å utarbeide forslag til områderegulering. 

Kommunen har opplyst at området ikke i tilstrekkelig grad er konsekvensutredet i forbindelse med 
revisjon av kommuneplan, og har derfor ment at konsekvensutredning må utføres som ledd i 
områdereguleringen.  

Ved regulering med konsekvensutredning skal det foreligge planprogram som grunnlag for 
planarbeidet. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med reguleringsplanen, planprosessen 
med frister og deltakere, opplegget for medvirkning – spesielt i forhold til grupper som antas å bli 
særlig berørt, hvilke alternative løsninger som vil bli vurdert og behovet for utredninger.  

Planforslag med konsekvensutredning skal normalt utgjøre et samlet dokument. Utredningene skal 
være tilpasset plannivået, være relevante i forhold til behandling av planen, og danne grunnlag for å 
vurdere og fastsette eventuelle krav om avbøtende tiltak. Utredningene skal ta utgangspunkt i 
foreliggende evt. oppgradert kunnskap om hvert emne. Der hvor det ikke foreligger tilstrekkelig 
informasjon om viktige forhold, skal det i nødvendig grad innhentes ny kunnskap.  

Aktuelle utredningstemaer for dette planarbeidet er listet opp i kapittel 5, med kort presentasjon av 
problemstillinger og eventuelt nytt kunnskapsbehov. 

Når det foreligger en vedtatt områderegulering for hele arealet som kan bygges ut, må det fremmes 
utfyllende detaljreguleringer for hvert utbyggingstrinn delområde.  

2.2 Formålet med planarbeidet  
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for senere detaljregulering og utbygging av området 
som er satt av til boligformål i kommuneplan. Mandal kommune ønsker at dette sentralt beliggende 
området planlegges med høy utnyttelse og varierte boligtyper.  

2.3 Beskrivelse av tiltaket 
Disponering av området til boligformål vil gi anslagsvis i størrelsesorden 300 – 400 nye boliger med 
en sentral beliggenhet både i forhold til sentrum, skole, næringsområder, attraktive rekreasjons-
områder og ny hovedveiforbindelse mellom E39 og Mandal by. De fleste tomtene vil ha en svært 
god kvalitet med utsikt og mye sol.  
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3. Planområdet  
 

3.1 Generelt 

Oversiktskart 

Planområdet omfatter areal B2 i kommuneplanen for Mandal kommune, og ligger mellom Holums-
veien (fv. 455) i vest og nåværende E39 i øst, ca. 3 km fra Mandal sentrum og ca. 1,8 km langs 
Holumsveien fra Ime (ved kryss med nåværende E39) til planlagt avkjørsel ved Vik.  

Planområdet omfatter stort sett det arealet som er satt av til boligformål i forslaget til ny kommune-
plan for perioden 2015 – 2027, og avgrenses av Holumsveien i vest og nordvest, det bratte 
terrenget ned mot jordene på Ime og på Berge i syd og øst og mot Aurebekkvannet i nordøst.  

Området er noe innskrenket i sydvest på grunn av omfattende arkeologiske registreringer (jfr. 
kapittel 5.7) og utvidet i nordvest for å gi mulighet for etablering av nytt kryss på Holumsveien.  
 
Terrenget innenfor planområdet varierer i hovedtrekk mellom kote 40 og 80, med høyeste punkt i 
syd på kote 95. Områdets areal i kommuneplanen utgjør 575 daa. 
 

 
Forslag ny kommuneplan for perioden 2015 – 2027 - utsnitt av arealdelen  
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3.2 Kommuneplanens avgrensning 
Kartet under viser avgrensing av område B2 iht. gjeldende kommuneplan med stiplet linje og 
området slik det foreligger i forslag til ny kommuneplan for perioden 2015 – 2027 med gul farge. 
 

 
Avgrensning i gjeldende kommuneplan med stiplet linje og i forslag til ny kommuneplan med gul farge 
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3.3 Forslag til planavgrensning 
Kartet under viser planområdet med utbyggers forslag til avgrensning, med trasé for ny 
hovedveiforbindelse til Mandal by med den løsningen som Vegvesenet har foreslått i 
kommunedelplanen for ny E39. Se nærmere omtale i kapittel 4.3. 
 

 
Forslag til avgrensning av område som tas opp til regulering 
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3.4 Eksisterende virksomhet, arealbruk og bebyggelse 
Området består av natur- og friluftsområder, med noe skogsdrift/vedproduksjon. Deler av området 
(eiendommen gnr. 47/bnr. 2) er tilrettelagt med turstier og møteplasser av grunneier, primært i 
tilknytning til driften av campingplassen nede ved gården/Holumsveien.  
 
Eier av eiendommen gnr. 47/bnr. 23 i syd, ønsker pr. dag ikke å delta i reguleringsplanarbeidet. Det 
er imidlertid naturlig at området likevel inngår i områdereguleringen og at bl.a. teknisk infrastruktur 
legges til rette for en evt. senere detaljregulering og utbygging av denne eiendommen. 

 

4. Planstatus 
 

4.1 Kommuneplan for perioden 2006 - 2017 
Område B2 er avsatt til framtidig boligområde i kommuneplanens arealdel for perioden 2006 – 
2017, vedtatt av bystyret i Mandal i møte 11.01.07.  

I følge kommuneplanens bestemmelser 10.5 skal det utarbeides reguleringsplan før tiltak etter 
plan- og bygningslovens kan tillates.  

En mulig ny veiforbindelse sentrum – ny E39 er vist i en trasé nord – syd, med en ca. 500 meter lang 
tunnel gjennom søndre del av Sandnesheia og en korridor gjennom i terrenget i den nordre delen.  

Traséen vil medføre store landskapsinngrep og helt eller i vesentlig grad redusere mulighetene for 
utbygging av område B2, og dessuten ødelegge for annen bruk av området. 

Kommuneplanen viser også en korridor for en trasé «vei B» på østsiden av planområdet ned mot 
nåværende E39 ved Jåbekk.     

Utbyggingsområdet B2 Sandnes er omtalt slik i kommuneplanens tekstdel:  

«Nytt sentrumsnært byggeområde som utbygges med forholdsvis høy utnyttelse. 
Totalt ca. 600 daa, anslagsvis 300 bolighus. Størrelse og antall boliger vil avhenge sterkt av 
hvilken løsning for tilførselsvei til framtidig E39 som blir valgt. 
 
Vurdering: 
Biologisk mangfold: Ingen kjente registreringer. 
 
Kulturminner og kulturmiljøer: Det finnes fornminne rett sør for byggeområdet, og 1-2 
sefrakregistreringer i området. Naboskap til Mandals eldste hus (?) på Sandnes. 
 
Friluftsliv: En kjenner ikke til at området er mye brukt til friluftsliv. I forbindelse med 
campingplassen brukes turstier til Aurebekksvannet. Boligområdet ligger nær både Mandalselva 
og Aurebekksvannet, og vil, avhengig av vegløsninger, ha god tilgang til friluftsliv i tilknytning til 
vann og vassdrag. 
 
Trafikksikkerhet: Avstanden til sentrum er ca 3,5 km, ligger godt til rette for sykling. Avstand til 
barneskole er veldig avhengig av hvor i området det måles fra, og hvordan den interne 
veiløsningen blir. En anslår en lengde på ca 1,8 km fra midt i området til Ime skole. Når ny E39 
trase bygges i indre linje, vil hovedadkomsten til byen gå gjennom eller nær B2. Avhengig av 
hvilken løsning som velges, kan det få store konsekvenser for boligområdet. Tilførselsveien bør 
derfor være ferdig planlagt før reguleringen av B2 starter. 
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Kulturlandskap/ naboskap til viktig landbruksområde: Det er noe dyrka mark i planområdet. 
Boligområdet ligger i tilknytning til viktige jordbruksarealer på Imesletta, og må være forberedt 
på noen ulemper i den forbindelse, med lukt fra gjødselspredning, støv fra jordarbeiding og 
lignende. Fordelene med å bo i tilknytning til et levende kulturlandskap antas å oppveie disse 
ulempene. 

Flom, ras, radon, støy: 
Området er kupert med høyder mellom ca 5 og 95 meter over havet. I nordøstre del går kote-
høyden ned til 5-6 moh, bare 1-2 m over Aurebekksvannet. De laveste områdene bør ikke 
benyttes til byggeområde. Langs elva er det bare helt i sør at planområdet omfatter noen små 
områder ned til ca 4,5 m.o.h. 

Siden området er så kupert, er det vanskelig å helt utelukke fare for ras/steinsprang. 
Dette må vurderes nærmere i reguleringsplanen. Det må forventes noe støyplager fra ny 
tilførselsvei til E39. Støyskjerming må vurderes både i veiplanen og reguleringsplan for 
boligområdet.» 

 

 
4.2 Forslag til revidert kommuneplan 2015 – 2027 

Mandal bystyre vedtok i møte den 17.06.10 planprogram for en enkel revisjon av kommuneplanen. 
Forslag til revidert plan lå ute til høring våren 2011. I møte 26.05.11 vedtok imidlertid bystyret å 
avvente videre arbeid med revisjon av kommuneplanen.  

I møte 01.09.14 vedtok planutvalget å legge et revidert forslag til ny kommuneplan ut til offentlig 
ettersyn. I forslaget er boligområde B2 utvidet mot øst og nord.  

 
Forslag ny kommuneplan for perioden 2015 – 2027 - utsnitt av arealdelen  
 

Deler av området er skravert med hensynssone 710 – båndlegging til regulering. De 3 alternative 
linjene (korridorene) for ny E39 som ble utredet i kommunedelplanen for E39 Døle bru - Livold og ny 
hovedveiforbindelse til sentrum gjennom byggeområdet, er vist på kommuneplankartet. 

De alternative traséene for ny E39 er benevnt i kommunedelplanen som blå, grønn og rød linje 
(nordre linje).  
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4.3 Kommunedelplan for ny E39  
Forslag til planprogram for kommunedelplan for ny E39 delstrekning Døle Bru – Livold ble behandlet 
av Mandal bystyre 24.04.14 med vedtak om at blå og grønn trasé skal utgår i det videre 
utredningsarbeidet, og at rød trasé samlet sett gir den beste løsningen.  

Forslag til kommunedelplan lå ute til høring i perioden 11.03. – 22.04.15. I sin høringsuttalelse til 
forslaget vedtok bystyret bl.a. følgende i møte 23.04.15: 

 «For å få så gode kvaliteter som mulig i boligområdene B2 og B3 som ligger i kommune-
planen, og som nå er under planlegging. Ønsker bystyret at vegvesenet vurderer alternative 
traséer for tilførselsveien fra Greiplandssløyfen og ned til Marnarkrysset i en trasse lenger 
mot øst.»  

Utbyggerne i områdene B2 og B3 har i prosessen med kommunedelplanen hatt flere møter med 
Statens vegvesen og teknisk etat og politisk ledelse i Mandal kommune, med sikte på å finne fram til 
løsninger som i minst mulig grad hindrer/begrenser utbyggingsmulighetene og bokvalitetene innen-
for de to planlagte boligområdene. Flere alternative forslag for en trasé lenger øst er utarbeidet og 
gjennomgått med vegvesenet og kommunen.  

For å imøtekomme bystyrets vedtak 23.04.15 har vegvesenet foreslått å justere det tidligere trasé-
forslaget noe mot øst og samtidig forlenge tunnelen gjennom Sandnesheia nordover, med en 
miljøtunnel gjennom Koppermyra. Dette gir mulighet for at en samleveien til boligområdet fra 
Holumsveien, kan anlegges med en rasjonell linjeføring med god terrengtilpassing og 
tilfredsstillende stigningsforhold, og krysse den nye hovedveien over miljøtunellen. Forlengelsen av 
tunnelen vil også i vesentlig grad redusere miljøulempene for boligområdet mht. støy, støv, 
landskapsinngrep mv.  
 
Mandal bystyre behandlet kommunedelplanen i møte 18.06.15 med følgende saksopplysning i 
møteinnkallingen: 
 

«Tilførselsvei/lokalvei mellom E39 og sentrum: 
Bystyret ønsket at det ble utredet en tilførselsvei noe lenger øst for å bedre forholdene for B2 
og B3. Statens vegvesen har i dialog med utbyggingsinteressene sett på mulighetene for å 
forlenge tunnelen som er foreslått i planforslaget. Dette vil gi mindre negative konsekvenser 
for de framtidige boligområdene, samtidig som dette er en løsning som ligger innenfor den 
utredede korridoren. Partene har kommet til enighet, og forslaget om en alternativ trase 
vurderes som ikke lenger aktuell. Det er også høringsuttalelsene som foreslår å legge til-
førselsveien øst for Aurebekksvannet, men vegvesenet fastholder korridoren i planforslaget.» 

  

Bystyret fattet følgende vedtak: 
 

 «Mandal bystyre vedtar kommunedelplanen for E39 Døle bru – Livold datert 08.05.15. 
Bystyret vil samtidig påpeke behovet for at planleggingen utføres så snart som mulig. 

 
 Mandal bystyre ber Statens vegvesen om å se på en løsning for tilkopling til Jåbekk/ 
Strømsvika i den videre prosessen.» 

 

Det er svært viktig at traséen for ny hovedvei fra E39 til Mandal by opprettholdes slik den er 
foreslått av vegvesenet, og ikke flyttes eller forskyves mot vest ved senere detaljregulering. Primært 
bør regulering av ny hovedvei utføres samtidig med regulering av område B2. 
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Kartet under viser hvordan hovedveien og samleveien til boligområde B2 kan koordineres med god 
terrengtilpassing. Samleveien inn i boligområdet krysser over miljøtunnelen gjennom Koppermyra, 
med hovedveien på ca. kote 22 og samleveien inn i boligområdet på ca. kote 32. 
 

 
Kart som viser justert trasé for ny hovedveiforbindelse E39 - Mandal by og forslag til samleveitrasé til område B2 
Stiplede blå linjer viser korridoren for ny hovedvei som er satt av i kommunedelplanen. 
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4.4 Reguleringsplaner 
Planområdet og tilstøtende områder er i dag uregulert, med unntak av deler av Holumsveien.   
 

 
Gjeldende reguleringsplaner i flg. kommunens nettbasert planregister, Sandnesheia markert med rød ring 

 
Reguleringsplan for Holumsveien fra Kanten til og med avkjørselen til Øya ble påbegynt i 2009 og et 
ferdig forslag sendt på høring 15.11.13. På grunn av innsigelser fra Vest-Agder fylkeskommune og 
Statens vegvesen knyttet til planarbeidet for ny E39, ble planen delt i 2 ved Vik. Den søndre delen 
ble vedtatt av bystyret den 04.09.14. Nordre del ble stilt i bero i påvente av valg av trasé for ny E39.  

Hensikten med planen har vært å tilrettelegge for utbygging av område B3, og for etablering av ny 
gang-/sykkelvei langs Holumsveien fra Kanten til og med avkjørselen til Øya.  

Det er en viktig forutsetning for kommunen at det i traséen for ny g/s-vei anlegges vann- og 
avløpsledninger slik at bebyggelsen langs elva kan knyttes til det kommunale renseanlegget i 
Grønnevika.  
 

5. Eiendommer 
 

5.1 Eiendomskart 
Kartet under gir en oversikt over eiendommer og eiendomsgrenser i området. 
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5.2 Hjemmelshavere 
Planområdet med utbyggers forslag til avgrensning omfatter følgende eiendommer/del av 
eiendommer, med hjemmelshavere i flg. eiendomsregisteret på nett (sortert etter areal): 
 

Gnr/bnr Areal  Hjemmelshaver Adresse Poststed 

47/2 377 284,4 Kristian Sandnes Holumsveien 133 4516 Mandal 

47/1 210 674,7 Sven Bragdø Sandnesveien 33 4516 Mandal 

47/23 149 949,0 Jan Eilef Aagset Holumsveien 127 4516 Mandal 

48/2 131 469,8 Lene Varland Aurland Kristiansandsveien 704 4516 Mandal 

48/1 81 359,9 Gunnar Magnus Skogsfjord Holumsveien 188 4516 Mandal 

47/3 29 707,9 Jan Eilef Aagset   

125/2 17 939,1 Anne-Torhild E. Hageland Støa 8 4516 Mandal 

47/14 11 251,5 Mandal Næringsbygg AS Holumsveien 123 4516 Mandal 

125/5 8 700,1 Arnt Kristian Lindland Greiplandsløyfen 53 4516 Mandal 

47/9 6 605,3 Ove Olsen Holumsveien 61 4516 Mandal 

201/3 4 115,6 Holumsveien   

40/14, 20 2 489,5 Marta Sandnes Holumsveien 60 4516 Mandal 

48/3  1 640,0 Nils Petter Nilsen Holumsveien 640 4519 Holum 

47/7 1 127,0 Halvard Eriksen Holumsveien 131 4516 Mandal 

201/4 197,7 Holumsveien   

 

 
Eiendomskart m/utbyggingsområdet  

Planområdet utgjør til 
sammen 1 035 daa.  
 
Det kan være aktuelt å 
innskrenke området i 
det endelige forslaget 
til regulering, for å til-
passe avgrensningen 
best mulig til planlagte 
tiltak og behovet for 
båndlegging av arealer 
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6. Aktuelle utredningstemaer 
 
6.1 Generelt  

Utredningene vil fokusere på forhold som er av betydning for utformingen av områdereguleringen, 
hovedsakelig basert på foreliggende kunnskap. Innhenting av ny kunnskap begrenses til spørsmål og 
temaer som er relevante i forhold til behandling av reguleringsplanen.  

En forenklet metode i hht. Statens vegvesens håndbok 140 Konsekvensanalyser, legges til grunn for 
å vurdere konsekvensene av foreslåtte tiltak. Dette er en tretrinnsmetode hvor en først vurderer 
status og verdi, deretter omfanget (positivt eller negativt) av tiltaket. Omfang beskriver grad av 
endring. Til slutt vurderes konsekvens for det enkelte tema. Konsekvensene er basert på en syntese 
av verdi og omfang. 

Nedenfor presenteres ulike utredningstemaer og en vurdering av behovet for nye utredninger i 
forbindelse med planarbeidet.  

6.2 Landskap 
Planområdet som ligger i hovedsak fra 40 til 80 moh. er et småkollete landskap med flere topper og 
mindre daler. I de lavereliggende arealer finnes mindre arealer med dyrket mark, for øvrig en del 
myr. Den sørvestlige delen av planområdet og på de høyereliggende områdene er landskapet 
preget av et noe slakere terreng, godt egnet for boligbebyggelse. 

Landskapets terrengformer, med mange landskapsrom og en robust vegetasjonstype i de høyere-
liggende områdene, gjør det godt egnet for å absorbere inngrep. De mest sårbare arealene, for 
eksempel de høyeste toppene som danner silhuetter og randsonene mot kulturlandskapet, må 
imidlertid gis særlig oppmerksomhet. 

Det vil bli utarbeidet terrengsnitt for å synliggjøre landskapsvirkningen av inngrep sett fra 
omgivelsene og inne fra området. Sentralt i dette arbeidet blir overgangene mellom områder med 
inngrep (byggeområder/veg) og naturområder (grønne områder), samt forholdet til 
omkringliggende landskap.  

Som en del av planarbeidet blir det utarbeidet analyser som viser nær- og fjernvirkning, utsikt mm.  
Analysene visualiseres gjennom tematiske kartframstillinger.  

 
Utsikt mot syd 
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6.3 Grunnforhold  
Bergartene i området består av gneis og amfibolitt. Av løsmasser er det for det meste tynt 
humusdekke/bart fjell med innslag av noe myr.   
 
Det vil ikke være behov for nye utredninger av grunnforholdene.  
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6.4 Naturverdier 

  

 
Utsnitt fra rapporten «Verdivurdering naturmiljø E39 Døle bru - Livold» 2014 utført av Asplan Viak AS. 
Lokalitet nr. 28 på Koppermyra ligger innenfor planområdet for B2. 

 

Området anses for å være tilfredsstillende kartlagt. Det videre arbeidet i forhold til naturmangfold 
vil være avbøtende tiltak i forhold til registrerte verdier.  Vurderinger i forhold til naturmangfold 
skal framgå av plandokumentene, jfr. naturmangfoldlovens § 7. 
 
 

6.5 Grønnstruktur, nærmiljø og friluftsliv  
En kjenner ikke til at området er mye brukt til friluftsliv. I forbindelse med campingplassen brukes 
turstier til Aurebekkvatnet. Det fremtidige boligområdet ligger imidlertid nært både Mandalselva og 
Aurebekkvatnet, og vil avhengig av vegløsninger, ha god tilgang til friluftsliv og rekreasjon i 
nærmiljøet. 

I forbindelse med konsekvensutredning for ny E39 mellom 
Volleberg og Livold ble det foretatt kartlegging av natur-
mangfoldet innenfor planområdet.  

Et område ved Koppermyra, langs grusveien øst for 
Sandnes camping (nr. 28 på kartet), er det et område med 
store gamle ask og eiketrær. Registreringen omfatter sju 
store eiker med brysthøydeomkrets mellom 150 og 220 
cm samt en stor ask med omkrets 200 cm. Trærne står 
delvis i ras- og blokkemark inn mot en bratt fjellvegg. 
Dette er en sjelden naturtype i regionen, som det vil bli 
tatt hensyn til i reguleringsarbeidet.   

Helt sør i planområdet ved Berge Vestre er det et område 
med rik edelløvskog og store gamle eiketrær. Området vil 
ikke komme i konflikt med planlagte tiltak. 

 

 
 

Kartutsnitt fra "KU Naturmangfold 
"Kartvedlegg", Kommunedelplan for E39 Døle 
bru–Livold 
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Mandalselva og store sammenhengende natur- og friluftsområder bl.a. i tilknytning til 
Aurebekkvatnet, gir gode mulighet for variert friluftsliv.  

I områdereguleringen må det tas hensyn til muligheter for utøvelse av friluftsliv både innenfor 
området og via korridorer og stiforbindelser ut til omkringliggende LNF-områder.  

I konsekvensutredningen vil forholdet til grønnstruktur, nærmiljø og friluftsliv bli beskrevet og 
illustrert med kart etter behov.  

6.6 Landbruk  
Områder som i dag nyttes til landbruksformål innenfor område B2 forutsettes å inngå i bolig-
området, evt. til arealer for lek og uteopphold. Der hvor planområdet grenser til viktige jord-
bruksområder vil konsekvensutredningen omtale hvordan hensynet til landbruksinteressene skal 
ivaretas.  

6.7 Kulturminner/kulturmiljø 
Det er noen få SEFRAK-registrerte bygninger innenfor området. Området med registrerte 

fornminner i syd i området som er avsatt i kommuneplanen, er holdt utenfor i utbyggers forslag til 

planavgrensning. Det er nå ingen registrerte fornminner innenfor planområdet.  

Registreringer vest for Holumsveien ved Vik vil bli hensyntatt i reguleringsarbeidet. 

  

Et av de eldste hus i Mandal, våningshuset på Sandnes fra 1648. Foto: Kristian Sandnes. 

Utførte registreringer og rapporter 

legges til grunn for videre planarbeid.  

Vest-Agder fylkeskommune, seksjon 

for plan og miljø, har i sin uttalelse i 

brev av 02.12.15 opplyst at potensialet 

for funn er stort og at supplerende 

registreringer må påregnes. Vi legger 

til grunn at nye registreringer kan 

utføres tidlig i planleggingsfasen - i 

løpet av våren 2016.    
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6.8 Barn og unge  
Konsekvenser for barn og unge skal vurderes i alle plan- og byggesaker. Det er en klar intensjon i 
planarbeidet å legge til rette for mangfold og et variert tilbud til barn og unge innenfor 
planområdet. Området ligger nær store sammenhengende friluftsområder.  

6.9 Transport  
Beliggenheten langs rv. 455 og i tilknytning til fremtidig E39, samt sykkelavstand til sentrum, tilsier 
at områdets beliggenhet er gunstig i forhold til transport. 

Områdereguleringen vil omfatte nytt kryss med fylkesveien, trafikksikkerhetstiltak langs fylkesveien 
gjennom utbyggingsområdet, hovedatkomsten fra Holumsveien og samleveien inn i boligområdet.  

Mulighet for gang-/sykkelvei eller en sti-/turveiforbindelse ned fra boligområdet mot syd i retning 
skolen skal utredes. 

 

 
«Veiplan» datert 16.06.15 

Kart som justert trasé 
for ny hovedveifor-
bindelse E39 - Mandal 
by og samleveien inn i 
område B2. 
 
Stiplede blå linjer viser 
korridoren som er satt 
av i kommunedel-
planen for ny hovedvei. 
 

Området skal en høy 
trafikksikkerhetsmessig 
standard, spesielt med 
tanke på barn og unge.  

Det skal redegjøres for 
hvordan reguleringen 
evt. kan legge til rette 
for redusert bilbruk og 
økt bruk av kollektive 
løsninger. 

En vil i planarbeidet 
rette fokus på og gi en 
omtale av grønn 
infrastruktur.  
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6.10 Forurensning 
De tiltak som foreslås vil skje i områder som i dag er rene naturområder. En kan derfor forutsette at 
det ikke er forurenset grunn i de berørte områdene.  

En legger til grunn at det ikke er behov for å utrede dette temaet. Forurensingsforskriften og 
kommunens regler knyttet til massedisponering vil omtales i planbeskrivelsen og evt. krav 
innarbeides i bestemmelsene til reguleringsplanen. 

 

6.11 Støyvurderinger 
Sinus AS har i forbindelse med utarbeidelse av planarbeidet for Holumsveien, foretatt en 
innledende trafikkstøyvurdering med støysonekart for dagens situasjon, for en fremtidig situasjon 
med gang- sykkelveg, og for en trafikkmengde 20 år frem i tid. Vurderingen viser at støy fra 
Holumsveien ikke vil medføre støyproblemer for område B2 på grunn av den naturlige høyde- 
forskjellen.  

Det vil bli foretatt støyberegninger for ny tilførselsvei fra E39. 

 

6.12 Samfunnstjenester 
En omfattende boligutbygging vil kunne medføre behov for nyetableringer av skole og barnehage. 
Spørsmål vedrørende kapasitet og lokalisering av eventuelle nye anlegg vil bli utredet som del av 
planarbeidet.  
 
 

6.13 Teknisk infrastruktur  
Det vil bli utarbeidet en overordnet plan (forprosjekt) for vannforsyning, avløp og 
bortledning/håndtering av overvann. Under hele arbeidet med reguleringsplanen vil en søke å legge 
de planmessige løsningene til rette for et rasjonelt og effektivt opplegg for teknisk infrastruktur, 
både mht. å oppnå god utbyggingsøkonomi, muligheter for oppdeling i byggetrinn, rasjonell 
disponering/transport av masser mv.  Flomveier, areal for evt. fordrøyningsmagasiner, nødvendige 
pumpe- og trykkøkningsstasjoner mv. må innarbeides i reguleringsplanen. 

 

6.14 Universell utforming/utemiljø 
Universell utforming er nedfelt i formålsparagrafen i ny plan- og bygningslov med følgende ordlyd 
(jfr. § 1-1 siste ledd): 
 

”Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte 
byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstsvilkår og estetisk 
utforming av omgivelsene.” 

 

I flg. § 12-7 punkt 4 i plan- og bygningsloven kan det gis bestemmelser om funksjons- og 
kvalitetskrav til bygninger, anlegg og utearealer, herunder krav for å sikre hensynet til helse, miljø, 
sikkerhet, universell utforming og barns særlige behov for leke- og uteoppholdsareal. 

Planbeskrivelse med konsekvensutredning vil redegjøre for hvordan reguleringsplanen ivaretar 
hensynet til og målsettingen om universell utforming.  
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6.15 Risiko og sårbarhetsvurdering (ROS-analyse)  

I flg. plan- og bygningslovens § 4-3 skal det ved utarbeidelse av planer for utbygging gjennomføres 
en risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold 
som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål og eventuelle endringer i slike 
forhold som følge av planlagt utbygging. Områder med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen 
som hensynssone med forbud eller bestemmelser som er nødvendig for å avverge skade eller tap. 
 

6.16 Folkehelse 
I flg. folkehelseloven skal kommunen fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljø-
messige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til 
utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som har 
negativ innvirkning på helsen. Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de 
virkemidler kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og 
tjenesteyting. Konsekvenser i forhold til folkehelselovens krav og intensjoner skal utredes. 
 
 

7. Planprosess og gjennomføring 
 

7.1 Planprogram med høring 
Planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet og hvilke problemstillinger som anses 
viktig i forhold til miljø og samfunn og som vil bli utredet og belyst i planforslaget. Forslag til 
planprogram skal på offentlig høring og vil være tilgjengelig på rådhuset, og på Mandal kommunes 
hjemmeside: www.Mandal.kommune.no.  

Det endelige planprogrammet fastsettes av ansvarlig myndighet, som er Mandal kommune. Fastsatt 
planprogram kan ikke påklages. 

I fastsatt planprogram vil det være et kapitel som redegjør for innkomne merknader fra regionale 
myndigheter og andre berørte parter, og hvordan disse er vurdert i forhold til endringer av det 
opprinnelige forslaget til planprogram.  

 

7.2 Planforslag med offentlig ettersyn  
Planprogrammet skal legges til grunn for det videre planarbeidet, herunder fastsette hvilke forhold 
som skal utredes og/eller beskrives nærmere i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan og 
konsekvensutredning.  Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning skal utarbeides på 
bakgrunn av det fastsatte planprogrammet.  

Planforslaget skal behandles i kommunens planutvalg og skal legges ut til offentlig ettersyn. Frist for 
høring av planforslag med konsekvensutredning vil være 6 uker. 

I saksframlegget ved behandling av planforslaget skal det redegjøres for hvordan konsekvensene av 
planforslaget og innkomne høringsuttalelser er ivaretatt. Det skal også gis en vurdering av behovet 
for undersøkelser med sikte på å overvåke og klargjøre faktiske virkninger av planen, og vilkår med 
sikte på å begrense og avbøte negative virkninger av betydning. 

7.3 Organisering og medvirkning 
Asplan Viak skal utføre områdereguleringen for Hellvik Hus og har ansvar for planarbeidet fram til 
levering til 1. gangs behandling og for nødvendig oppfølging under og etter behandling i kommunen. 
Reguleringen vil bli utført i nært samarbeid med Mandal kommune. 

http://www.mandal.kommune.no/
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Oppstartmelding og annonse utføres av Mandal kommune. Frist for merknader til melding om 
planarbeid til forslaget til planprogram er minst 6 uker. 

Det er Mandal kommune som i flg. OPS-avtalen er ansvarlig for å legge til rette for medvirkning 
etter plan- og bygningslovens kap. 5. Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning 
fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge.  

Det er påpekt i OPS-avtalen at de grunneiere innenfor planområdet som ikke er representert av 
Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling skal gis særskilt anledning til å delta i planarbeidet. Kommunen 
er ansvarlig for å sørge for at disse grunneierne gis reell mulighet til medvirkning. Jfr. pbl § 5-1.  

Før planen førstegangs behandles skal det avholdes offentlige informasjonsmøter og egne 
grunneiermøter. Kommunen har ansvar for å organisere og gjennomføre disse møtene. 

Uttalelser til melding om oppstart vil bli gjennomgått sammen med kommunens 
planadministrasjon. 

 

7.4 Fremdrift - milepæler 
Fremdriftsplanen er skissert i skjemaet på neste side. Fremdriften baserer seg på at det ikke oppstår 
uforutsette hendelser i løpet av planprosessen. Framdriftsplanen forutsetter at områdereguleringen 
ikke forsinkes vesentlig i påvente av detaljreguleringen av ny hovedveiforbindelse fra E39 til Mandal 
by. 

Fremdriften for planprosessen er basert på følgende milepæler: 

1. Forslag til planprogram behandles av kommunen. 
2. Oppstart av planarbeidet og forslag til planprogram kunngjøres ved annonse i avisen og brev 

til berørte grunneiere og offentlige myndigheter.  
3. Etter uttalefristen går kommunen gjennom merknadene og fastsetter endelig planprogram 

for planarbeidet.  
4. Konsekvensutredning og ROS-analyse gjennomføres parallelt med utarbeidelse av 

reguleringsplan med planbeskrivelse. 
5. Forslag til reguleringsplan med tilhørende planbeskrivelse og utredninger oversendes 

kommunen. 
6. Før planen tas opp til førstegangsbehandling i planutvalget avholdes offentlige 

informasjonsmøter og egne grunneiermøter. 
7. Før planforslaget tas opp til førstegangsbehandling gjennomgås forslaget med kommunens 

planadministrasjon, evt. med justeringer av planen. 
8. Planforslaget med konsekvensutredninger behandles i planutvalget. 
9. Dersom planutvalget er enig i forslaget legges planen ut il offentlig ettersyn og sendes 

offentlige myndigheter til uttalelse. Berørte grunneiere tilskrives. 
10. Innkomne høringsuttalelser gjennomgås og vurderes av utbygger og kommunen. 

Administrasjonen avgjør om planforslaget skal endres før annengangs behandling i plan-
utvalget. Vesentlige endringer kan medføre at planforslaget må legges ut til ny offentlig 
ettersyn. 

11. Planutvalget behandler forslaget annen gang. 
12. Bystyret sluttbehandler planforslaget og fatter endelig vedtak. 
13. Bystyrets vedtak kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser. 
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7.5 Framdriftsskjema  
 

Antatt framdrift i prosjektet er skissert på skjemaene under. Det presiseres imidlertid at prosessen, 
innspill til planarbeidet, samordning med regulering vegvesenets regulering av ny hovedvei-
forbindelse mv. vil kunne påvirke framdriften i større eller mindre grad. Behandlingstiden i 
kommunen er heller ikke mulig å forutsi med stor sikkerhet.  
 

Aktivitet 

A
n

sv
ar

 

2015 - 2016 

August 
2015 

September 
2015 

Oktober  
2015 

November 
2015 

Desember 
2015 

Januar  
2016 

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 01 02 03 04 

Melde 
oppstart av 
planarbeid. 

MK/ 

AV              x        
    

Planprogram 
til off. høring. 

MK/ 

AV               x x x x x x  
    

Justering av 
planprogram 

MK/ 

AV                     x x 
   

Planutvalg 
fastsetter 
planprogram 

MK 
                     

 
x 

  

 
 

Aktivitet 

 

A
n

sv
ar

 

2016 

Januar 
2016 

Februar 
2016 

Mars  
2016 

April 
2016 

Mai 
2016 

Juni  
2016 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Utarbeide 
plan med 
konsekvens-
utredninger 

AV 

x            x              

Planforslag 
oversendes 
kommunen 

AV 
             x             

Offentlige 
informasjons-
møter og egne 
grunneier-
møter. 

MK 

              x x           

Møte med 
kommunen 

AV/
MK                 x          

Justere 
planforslag 

AV 
                x x         

Behandling 1. 
gang i PU 

MK 
                  x x x x     

Offentlig 
ettersyn 

MK 
                      x    
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Aktivitet 

A
n

sv
ar

 

2016 

Juli 
2016 

August 
2016 

September

2016 

Oktober  

2016 

November 

2016 

Desember 

2016 

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Offentlig 
ettersyn med 
klagefrist 

MK 
  x                        

Vurdering av 
merknader og 
endring av 
plan. 

MK 

   x x x x                    

Behandling  

2. gang i PU 
MK 

       x x x                 

Behandling i 
bystyret m. 
klagefrist 

MK 
         x x x x              

 
 
 

8. Forklaringer 
 
Planprogram 
For alle regionale planer, kommuneplaner og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger 
for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som 
grunnlag for planarbeidet. Jfr. § 4-1 første ledd. 
 
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planen, planprosessen med frister og deltakere, 
opplegget for medvirkning – spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke 
alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes på høring 
og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart. Planprogrammet fastsettes 
av planmyndigheten. Jfr. § 4-1 annet ledd.  
 
Planbeskrivelse og konsekvensutredning 
Alle forslag til reguleringsplaner skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som beskriver 
planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som 
gjelder for området. For reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, 
skal planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse – konsekvensutredning – av planens 
virkninger. Jfr. § 4-2 første og annet ledd. 
 
Forskrift om konsekvensutredninger 
I flg. Forskrift om konsekvensutredninger § 2 skal det utføres konsekvensutredninger til 
områdereguleringer som omfatter nye områder til utbyggingsformål. Konsekvensutredning skal 
vurderes for områder som innebærer andre vesentlige endringer av kommuneplan. 
 
Områderegulering 
Områderegulering utarbeides av kommunen. Kommunen kan likevel overlate til andre myndigheter 
og private å utarbeide forslag til områderegulering – dvs. at private kan stå for hele eller deler av 
det planfaglige arbeidet innenfor de rammer kommunen bestemmer, og dekke kostnadene med 
dette helt eller delvis. Det er kommunen som har ansvar for rammer, innhold og framdrift i 
planprosessen.  
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Bestemmelsen kommer til anvendelse der private aktører ser seg tjent med å gå inn i et samarbeid 
med kommunen for å få avklart plansituasjonen for et større område, som grunnlag for å få 
fremmet sine prosjekter som detaljplan. Det kan også tenkes situasjoner der større utbyggere 
ønsker å utarbeide en områderegulering for å avklare hovedstrukturen i et område, før det 
utarbeides detaljregulering for delområder/byggetrinn. 
 
I Mandal kommune praktiseres dette ved å inngå en avtale om offentlig-privat samarbeid (OPS-
avtale) som regulerer ansvars- og arbeidsfordeling mellom kommunen og regulant. 


