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SAKSFREMSTILLING 

  
 
SAKSBEHANDLER: 
Anne Kristine Lysestøl 

SAKSMAPPE: 
2013/2563 

ARKIV: 
L12 

UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: 
Planutvalget innstilling 13/19 18.09.2019 
Bystyret 73/19 28.11.2019 

 
 
2.GANGS BEHANDLING AV OMRÅDEREGULERING FOR SANDNESHEIA 
BOLIGOMRÅDE, PLANID 201406 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
Jf. plan- og bygningslovens § 12-12 sendes planforslaget Detaljregulering for Sandnesheia 
boligområde, planID 201406 med planbeskrivelse datert 11.03.19, plankart datert 12.03.19 
og bestemmelser datert 11.03.19 tilbake til rådmannen for å komplettere saksfremstillingen. 
Det legges opp til en saksgang der saken tas opp igjen til behandling samtidig som 
2.gangsbehandling av detaljregulering for tilførselsvei fra Greipsland til Ime.  
 
Følgende skal endres i planforslaget: 

� Endring i bestemmelsens punkt 3.2.3, 3.avsnitt: Følgende presisering tas inn og 
erstatter 2.setning: «Landskapsanalysen skal ha vurderinger både med nær- og 
fjernperspektiv, og skal ha som hensikt å sikre at planforslaget legger til rette for 
løsninger som gir visuelt gode kvaliteter.»  

� Tillegg til bestemmelsens punkt 5.1.3 som settes inn som 2.setning i avsnittet: Ved 
utarbeidelse av utomhusplanen skal det skal legges til rette for medvirkning fra barn 
og unge. 

� Barnehage må i bestemmelsene knyttes til rekkefølgekrav for opparbeidelse av G/S-
vei langs Marnarveien og fram til barnehagen, og til opparbeidelse av 
kollektivstoppeplass med tilhørende sykkelparkering.  
Hensynssone H_710 (Båndlegging etter plan- og bygningsloven) utvides slik at den 
samsvarer med korridor i kommunedelplan for tilførselsveien. 

 
 
Saksordfører: 
 

 

 
Behandling i Planutvalget innstilling - 18.09.2019 : 
Det ble presisert at det er områderegulering.  
 
Felles forslag til ingress fra AP/H/KRF/MDG:  
 
JF. PBL §12-12 vedtar Mandal bystyre: Områderegulering for Sandnesheia, plan ID 
201406 med planbeskrivelse datert 11.03.2019, plankart datert 12.03.2019 og 
bestemmelser datert 11.03.2019 med følgende justeringer: 
 
Følgende skal endres i planforslaget: 

� Endring i bestemmelsens punkt 3.2.3, 3.avsnitt: Følgende presisering tas inn 
og erstatter 2.setning: «Landskapsanalysen skal ha vurderinger både med 
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nær- og fjernperspektiv, og skal ha som hensikt å sikre at planforslaget legger 
til rette for løsninger som gir visuelt gode kvaliteter.»  

� Tillegg til bestemmelsens punkt 5.1.3 som settes inn som 2.setning i avsnittet: 
Ved utarbeidelse av utomhusplanen skal det skal legges til rette for 
medvirkning fra barn og unge. 

� Barnehage må i bestemmelsene knyttes til rekkefølgekrav for opparbeidelse 
av G/S-vei langs Marnarveien og fram til barnehagen, og til opparbeidelse av 
kollektivstoppeplass med tilhørende sykkelparkering.  

� Hensynssone H_710 (Båndlegging etter plan- og bygningsloven) utvides slik 
at den samsvarer med korridor i kommunedelplan for tilførselsveien. 

 
Forslagene ble satt opp mot hverandre. 
 
Forslag fra AP/H/KRF/MDG  ble vedtatt 5-2(FRP) 
 
Innstilling i Planutvalget  - 18.09.2019 :  
JF. PBL §12-12 vedtar Mandal bystyre: Områderegulering for Sandnesheia, plan ID 
201406 med planbeskrivelse datert 11.03.2019, plankart datert 12.03.2019 og 
bestemmelser datert 11.03.2019 med følgende justeringer: 
 
Følgende skal endres i planforslaget: 

� Endring i bestemmelsens punkt 3.2.3, 3.avsnitt: Følgende presisering tas inn 
og erstatter 2.setning: «Landskapsanalysen skal ha vurderinger både med 
nær- og fjernperspektiv, og skal ha som hensikt å sikre at planforslaget legger 
til rette for løsninger som gir visuelt gode kvaliteter.»  

� Tillegg til bestemmelsens punkt 5.1.3 som settes inn som 2.setning i avsnittet: 
Ved utarbeidelse av utomhusplanen skal det skal legges til rette for 
medvirkning fra barn og unge. 

� Barnehage må i bestemmelsene knyttes til rekkefølgekrav for opparbeidelse 
av G/S-vei langs Marnarveien og fram til barnehagen, og til opparbeidelse av 
kollektivstoppeplass med tilhørende sykkelparkering.  

� Hensynssone H_710 (Båndlegging etter plan- og bygningsloven) utvides slik 
at den samsvarer med korridor i kommunedelplan for tilførselsveien. 

 
Saksordfører: Kenneth Hjort Rafaelsen 

 
 

 

 
Behandling i Bystyret - 28.11.2019: 
Innspill fra Elvehøgda Eiendom AS v/advokat Helge Wigemyr var sendt på epost 
samme dag. Epost fra Nye Veier med svar på mail 22.11 angående møtevirksomhet 
med utbygger og Nye Veier var også sendt. 
 
Ole Guttorm Ihme stilte spørsmål ved sin habilitet, enstemmig kjent habil. 
 
Forslag fra Harald Øyslebø/FRP: 
Rådmannens innstilling 
 
Rådmannen v/Jonny Grundeland svarte på spørsmål. 
 
VOTERING 
Innstillingen fra planutvalget ble satt opp mot rådmannens forslag. Innstillingen 
vedtatt med 20 mot 15 stemmer (5 H, 2 UAV, 8 FRP). 
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Vedtak i Bystyret - 28.11.2019: 
 
JF. PBL §12-12 vedtar Mandal bystyre: Områderegulering for Sandnesheia, plan ID 
201406 med planbeskrivelse datert 11.03.2019, plankart datert 12.03.2019 og 
bestemmelser datert 11.03.2019 med følgende justeringer: 
 
Følgende skal endres i planforslaget: 

� Endring i bestemmelsens punkt 3.2.3, 3.avsnitt: Følgende presisering tas inn 
og erstatter 2.setning: «Landskapsanalysen skal ha vurderinger både med 
nær- og fjernperspektiv, og skal ha som hensikt å sikre at planforslaget legger 
til rette for løsninger som gir visuelt gode kvaliteter.»  

� Tillegg til bestemmelsens punkt 5.1.3 som settes inn som 2.setning i avsnittet: 
Ved utarbeidelse av utomhusplanen skal det skal legges til rette for 
medvirkning fra barn og unge. 

� Barnehage må i bestemmelsene knyttes til rekkefølgekrav for opparbeidelse 
av G/S-vei langs Marnarveien og fram til barnehagen, og til opparbeidelse av 
kollektivstoppeplass med tilhørende sykkelparkering.  

� Hensynssone H_710 (Båndlegging etter plan- og bygningsloven) utvides slik 
at den samsvarer med korridor i kommunedelplan for tilførselsveien. 

 
 
 
 
Vedlegg: 
1 Særutskrift 1.gangsbehandling av forslag til områderegulering for Sandnesheia 

boligområde, planID 201406 - BEFARING 
2 Særutskrift VURDERING AV VIDERE PROSESS - INNSIGELSE TIL 

OMRÅDEREGULERING FOR SANDNESHEIA BOLIGOMRÅDE 
3 Plankart for  Sandnesheia boligområde_datert 12.03.19 
4 Planbestemmelser til Sandnesheia boligområde_ datert 11.03.19 
5 Planbeskrivelse for sandnesheia boligområde - datert 11.03.19 
6 Illustrasjonsplan for Sandnesheia boligområde - datert 11.03.19 
7 Innspill fra Statens vegvesen til områdereguleringsplan Sandnesheia boligområde, 

planid 201406 
8 Høringsuttalelse til områderegulering for Sandnesheia boligområde 
9 Områderegulering Sandnesheia boligområde -oversendelse av fylkeskommunens 

saksfremlegg og vedtak fra SAM-utvalget. 
10 15_08676-31 Saksprotokoll 1767355_1_1 
11 Tilsvar på høring for Sandnesheia boligfelt 
12 Merknader fra rettighetshavere til traktorvei i planområdet  - Områderegulering for B2 

Sandnes 
13 Merknader fra Elvehøgda Eiendom AS-  Områderegulering for B2 Sandnes, 

Sandnesheia boligområde 
14 Sandnesheia boligområde - kommentar til innsigelse fra Statens vegvesen 
15 Sandnesheia boligomr%C3%A5de - forslag til innsigelse fra Statens vegvesen- 
17 Områderegulering Sandnesheia boligområde - kommentarer til merknader_sign 
 
 
 
Bakgrunn: 
Kort om planforslaget: 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for senere detaljregulering og utbygging av 
Sandnesheia til boligformål. I forslaget er det også areal til barnehage og offentlig 
tjenesteyting. Planforslaget viser infrastruktur i form av grøntområder, veier og 
byggeområder, og setter premisser for den senere utbyggingen i form av bestemmelser og 
rekkefølgekrav. Det skal utarbeides detaljregulering før boligbygging kan starte.   
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Planområdet ligger mellom Holumsveien (fv. 455) og nåværende E-39 i øst, ca. 3 km. fra 
Mandal sentrum, og ca. 1,8 km. langs Holumsveien fra Ime til Vik. Områdets areal er i 
overkant av 1000daa, og det er beregnet at det kan romme opp mot 900 boliger. Det er lagt 
vekt på blandet boligtyper med relativt høy utnyttelse, og god kvalitet på grøntstrukturen som 
knytter området sammen, blant annet med et stort sentralt grøntområde på Koppermyra.  
 
Planforslaget som foreligger har planbeskrivelse datert 11.03.19, plankart datert 12.03.19 og 
bestemmelser datert 11.03.19.  
 
Dette har skjedd i planprosessen hittil: 
Mandal kommune meldte om oppstart av planarbeid for områderegulering av Sandnesheia 
boligområde (område «B2 Sandnes» i kommuneplanen) 26.10.15, og la samtidig tilhørende 
planprogram ut til offentlig ettersyn. Planprogrammet ble vedtatt 21.01.16. 
 
Hellvik Hus har inngått en samarbeidsavtale med Mandal kommune om å regulere området 
iht. pbl. § 12-2 annet ledd. Asplan Viak utfører planarbeidet på vegne av Hellvik Hus. 
 
Planarbeidet er vurdert å utløse krav om konsekvensutredning etter Forskrift om 
konsekvensutredning. Konsekvensutredningen inngår i planbeskrivelsen. 
Oppstart av planarbeid ble varslet 26.10.15. Det ble også meldt om en utvidelse av 
planområdet 01.12.16. Det ble mottatt flere merknader til oppstarten. Merknadene og 
sammendrag av merknader sammen med kommunens vurdering ligger i et eget dokument 
som vedlegg til planbeskrivelsen. Det anbefales også at merknadene leses i sin helhet. 
 
Planutvalget fikk planforslag til behandling 14.02.18. Det ble da gjennomført befaring i 
området, hvor Nye Veier deltok og fikk komme med synspunkter underveis. 

 
Planutvalget fattet ved behandlingen følgende vedtak: 
Vedtak i Planutvalget - 14.02.2018 : 
Behandlingen for områderegulering for Sandnesheia utsettes. 
Før saken kan tas til behandling må det være gjort arealavklaringer for ny 
tilførselsvei. 
 
Det er svært viktig for planutvalget at planarbeidet for tilførselsvei har høy prioritet for 
Nye Veier. Det påpekes at gjeldende kommunedelplan og bakgrunn for «lang 
tunnel»/miljøtunnel gjennom Sandnesheia fremdeles ligger til grunn for kommunens 
videre vurderinger av arealplansaken. 

 
Da saken var satt opp til behandling februar 2018 vedtok planutvalget å utsette 

behandlingen i påvente av avklaringer for nye E39 og tilførselsvei. Det var da klare signaler 

fra Nye veier og forventninger fra kommunen og utbyggere om at dette skulle gå raskt. 

Planutvalget vedtok enstemmig utsettelse av behandling samtidig som de ga signaler om 

planarbeidet, se vedtaksformulering over. 

 

Det er i prosessen fra oppstartsmøte for ny E39 og tilførselsvei og i senere møter avklart 

med Nye veier at det er ulik tolkning angående lengde på tunell gjennom Sandnesheia. 

Planutvalget har lagt lang tunell (ca. 850 m.) til grunn i sitt vedtak 14.02.18 i samsvar med 

forutsetningene for kommunedelplanen. 

 

Forslag til områderegulering ble på nytt lagt fram for behandling 27.02.19 med sikte på 

offentlig ettersyn av planforslaget. Målet med dette var å få planprosessen inn i et formelt 

spor slik at det kunne komme fram avklaringer. Planforslaget var til førstegangsbehandling 

27.03.19. Følgende vedtak ble da fattet: 

 
Vedtak i Planutvalget - 27.02.2019 : 
Forslag til områderegulering for Sandnesheia, planID 201406, med plankart datert 
12.02.19, bestemmelser datert 12.02.19 og planbeskrivelse datert 13.02.19, kan 
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legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer: 
Utvidelse som er gjort for delområde B11 etter at planen var fremlagt til behandling i 
2018 må tas ut. 
 
Rådmannen må vurdere å innregulere deler av byggeområdene til offentlig 
byggeområder, gjerne i nærheten av foreslått innregulert barnehage. 
Teknisk forvaltning delegeres myndighet til å foreta mindre tekniske justeringer i 
planmaterialet. 

 
Planforslaget lå deretter ute til offentlig ettersyn i perioden 16.03.19 – 11.05.19. Det ble 
mottatt flere merknader til offentlig ettersyn. Hovedmomentene i disse merknadene 
gjennomgås under, sammen med våre kommentar til dem. Det anbefales likevel at 
merknadene leses i sin helhet. Utbygger v/Asplan Viak har fått oversendt merknadene, og 
utbyggers kommentar ligger som vedlegg. 

 
1. Fylkesmannen i Agder, brev datert 06.05.19 - Innsigelse:  
Fylkesmannen fremmer innsigelse reist av Statens vegvesen. Innsigelsen gjelder rekkefølge 
for planlegging mellom områderegulering for Sandnesheia og detaljregulering for E39 og ny 
tilførselsvei til Mandal. Innsigelsen kan trekkes når detaljregulering av ny tilførselsvei er 
vedtatt og det ikke er konflikter mellom disse to planene. 
 
Vår kommentar: 
Kommunen har benyttet muligheten til å kommentere innsigelsen før den ble fremmet av 
Fylkesmannen. Kommunen har hatt møte med Statens vegvesen straks det ble klart at de 
hadde sendt innsigelse til Fylkesmannen, og det har vært gjennomført drøftingsmøte i regi 
av Fylkesmannen etter at høringsperioden var over. Som oppfølging av drøftingsmøtet er 
det foreslått ny formulering av bestemmelsen som skal koordinere utbyggingen av 
Sandnesheia og tilførselsveien, men dette forslaget til løsning førte ikke fram. Innsigelsen 
blir vurdert senere i saksfremlegget.  
 
2. Fylkesmannen i Agder, brev datert 07.05.19  
De anmoder kommunen å vurdere å ta ut området fra kommuneplanen av hensyn til klima. 
De mener området er bilbasert og at boligbygging bør skje gjennom fortetting og 
transformering av områder nærmere sentrum. De viser til at planprosessen ikke har vært 
spesielt tilrettelagt i forhold til barn og unge, og at dette er uheldig. Viser til at det er spesielt 
viktig at barn og unge får medvirke i planprosessen på en god måte i detaljreguleringen. De 
etterlyser en vurdering fra kommunelegen j.f. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager 
og skoler. Viser til at flere av byggeområdene ligger eksponert ut mot Mandalselva og gir 
faglig råd om at det til landskapsanalysen blir satt mest mulig konkrete krav til kriterier som 
skal oppfylles for å få en minst mulig eksponert bebyggelse. De er positive til en 
overvannshåndtering som leder mer vann ut mot Mandalselva slik at Jåbekken får mindre 
belastning. 

 
Vår kommentar:  
Vi har en viss forståelse for synspunktet om klima, men mener dette er et tema som allerede 
er avklart i kommuneplanens arealdel. Vi kan ikke se at disse synspunktene ble trukket fram 
i høringsuttalelsen til kommuneplanen. Av de nye, større, boligområdene som ligger i 
kommuneplanens arealdel så er dette det som ligger tettest på sentrum. Planforslaget har 
fokus på klima og det er et ønske både fra kommunen og fra utbyggerne å finne fram til 
klimavennlige løsninger, se bestemmelsen punkt 3.2.5. I tillegg er det lagt stor vekt på gode 
sykkel- og gangforbindelser og rekreasjonsmuligheter direkte fra boligene med tanke på å 
kunne redusere bilbruken. 
 
BU-koordinator opplyser at BU og elevrådene på Ime og Vassmyra skoler har fått 
informasjon om saken men at de har gitt tilbakemelding på at dette ikke er et område de 
bruker spesielt i dag, og at de ikke hadde behov for medvirkningsprosess på dette stadiet i 
planarbeidet. Det har allerede vært oppstartsmøte for tre av delområdene og i den 
forbindelse har det blitt sendt ut informasjon til elevrådene med tilbud om tilrettelagt 
medvirkning. Disse planarbeidene er fra utbyggers side satt i bero i påvente av vedtak for 
områdereguleringen. For de enkelte delområdene skal det utarbeides detaljregulering 



6 

gjennom ny planprosess og barn og unges medvirkning vil bli et tema der. For 
nærmiljøanleggene i områdereguleringen skal det lages utomhusplan og vi ser at det kan 
være lurt å presisere at det skal legges til rette for medvirkning fra barn og unge ved 
utarbeidelsen av disse. Det foreslås et tillegg til bestemmelsen på grunnlag av merknaden.  
 
Uttalelse fra kommunelegen har kommet og kommuneoverlegen har gitt 
forhåndsgodkjenning for byggeplanene for barnehage på Sandnesheia i forhold til forskrift 
om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. 
 
Krav til landskapsanalysen er gitt i bestemmeselen punkt 3.2.3. Landskapsanalysen skal gi 
en anbefaling for hvordan bebyggelsen kan plasseres.  Vi ser at bestemmelsen gjerne kan 
presiseres for bedre å få fram hensikten om å minimere uheldig silhuettvirkning mot 
Mandalselva. Det foreslås et tillegg til bestemmelsen.  
 
3. Vest-Agder Fylkeskommune, brev datert 22.05.19 
Det er viktig at det stilles entydige rekkefølgekrav for g/s-veg langs Marnarveien. Anbefaler å 
etablere gode kollektivholdeplasser i begge retninger ved krysset mellom samleveien og 
Marnarveien. Planen kan ikke vedtas før forholdet til kulturminner er avklart. De 
kommenterer løsningene for g/s-veger og rekkefølgekrav som er knyttet til disse. De mener 
foreslått grønnstruktur er tilfredsstillende.  Gir råd angående omlegging av bekker/tiltak i 
vann og vassdrag. Automatisk fredete kulturminner må avklares med Riksantikvaren før 
planen kan vedtas. De har også drøftet en anbefaling om å sette planarbeidet for 
Sandnesheia på vent på grunn av arbeidet med ny tilførselsvei, men dette ble fjernet fra 
punktene i vedtaket under behandlingen. 
 
Vår kommentar:  
Vi er enige i synspunktene angående kollektivholdeplasser og g/s-veger. Mer vurdering av 
temaet kommer senere i saksfremlegget. Innspill om håndtering av vann og tiltak i vann og 
vassdrag tas med i planarbeidet. Riksantikvaren har i brev datert 29.07.19 gitt dispensasjon 
for frigivelse av steinalderlokalitet id 240013. Forholdet til kulturminner med dette avklart.    

 
4. Advokat Solveig Løhaugen, brev datert 08.05.19 
Løhaugen representerer Bente Krågeland og Trond Johnsen som eier deler av planområdet. 
De vil ikke tillate løsningen med bruk av deres vei som gang og sykkelvei til boligfeltet. De 
mener dette vil være en stor ulempe for dem og at løsningen er trafikkfarlig. De viser til at 
det blir mange mennesker i området og at det er ønskelig at mange sykler og går f.eks. til 
skole. De viser til utformingen av gang og sykkelvei med svinger og en stigning som de 
mener er for bratt. De viser til at for å utvide eksisterende vei må det eksproprieres rett til 
dette fra grunneierne. De mener det finnes andre gode løsninger som ikke er avhengig av 
ekspropriasjon og som gir mindre ulemper for landbruket.  
 
Vår kommentar:  
Synspunktene til Krågeland og Johnsen er kjent for kommunen fra tidligere og dette var 
blant annet et tema ved befaringen som var satt opp til planlagt behandling i februar 2018. 
Kommunen har vært opptatt av at det skal ses på ulike alternativer for gang- og sykkelvei 
mot skolene. Resultatet er gjengitt i planbeskrivelsen. Gang- og sykkelveitraseen som er 
foreslått via den eksisterende private veien er den korteste traseen og har en tilfredsstillende 
stigning iht. kommunale retningslinjer. Det er også regulert inn en alternativ, men noe 
brattere trase som går i retning av Mandalselva sør for Sandnes camping. Det foreslås ingen 
endringer som følge av merknaden.   
 
5. Advokat Helge Wigemyr, brev datert 06.05.19 
Wigemyr representerer Gunnar Skogsfjord, Arndt Kristian Lindland og PN Lagerhotell 
AS/Bastholmen AS som har skogteiger som grenser til planområdet. De viser til traktorvei 
som de har rettigheter i og at denne må opprettholdes i planen og være tilgjengelig også 
under opparbeidelse av boligfeltet.  
 
Vår kommentar:  
Skogsveien vil bli tatt hensyn til i planen, og bør også sikres gjennom privatrettslige avtaler.  
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6. Elvehøgda Eiendom AS v/Helge Wigemyr, brev datert 06.05.19 
Merknaden viser til at gang og sykkelvei langs dagens fylkesvei er svært viktig for 
utbyggingen av B2 og B3 og generelt for Mandals befolkning. Ber om at utbyggere i området 
likebehandles og at rekkefølgebestemmelser samordnes for å få en forholdsmessig fordeling 
mellom utbyggerne.  
 
Vår kommentar: 
I reguleringsplanen(e) blir det satt opp rekkefølgekrav som skal sikre gjennomføringen av 
nødvendig infrastruktur. Kostnadsfordeling med mål om en forholdsmessig fordeling vil være 
en del av gjennomføringen, og eventuelt være tema i en utbyggingsavtale.  
 
Spørsmålet om håndtering av innsigelse ble behandlet i en egen sak i bystyret 05.09.19 
hvor det ble fattet følgende vedtak: 

 
«Bystyret ber om at det blir gjennomført mekling knyttet til innsigelsen fra Statens 
vegvesen, til områderegulering for Sandnesheia boligområde, fremmet 26.03.19. Fra 
Mandal bystyre stiller følgende: 
1. Alf Erik Andersen (ordfører) 
2. John Kittelstad 
3. Jon Gunnar Ask 
Vara: Kenneth H. Rafaelsen 
I tillegg stiller administrasjonen. 
 
Dersom meklingsmøtet ikke skulle nå fram, sendes saken til departementet. 
Bystyret ber planutvalget sette saken om områderegulering B 3 Sandnesheia på 
sakskartet snarest mulig. 

 
 
Vurdering: 
Temaer som er omtalt i saksfremlegg til 1.gangsbehandling blir ikke tatt opp på nytt nå 
dersom det ikke har kommet fram nye momenter siden forrige behandling. Særutskrift fra 
1.gangsbehandlingen ligger som vedlegg.  
 
Tema som er tatt opp i saken angående håndtering av innsigelsen blir heller ikke tatt opp på 
nytt nå, men særutskrift fra den behandlingen ligger ved.  
 
Rådmannen vil også gjøre oppmerksom på at denne saken ble satt opp på sakskartet for 
behandling såpass sent at vi ikke har rukket å lage en fullstendig saksgjennomgang. Saken 
er satt på sakskartet på oppfordring fra planutvalgets leder med bakgrunn i Bystyrets vedtak 
05.09.19. Det kan være temaer som vi ikke pr. dato ikke er obs på, og det kan være 
vinklinger i de temaene som er tatt opp som burde vært vurdert grundigere. Dette er en 
grunn til at rådmannen anbefaler at saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen.  
 
Framdrift 
Planarbeidet har pågått i drøyt 5 år. Utbyggerne har lagt ned betydelige ressurser i arbeidet, 
og de har fulgt opp de tilbakemeldinger som har kommet fra kommunen og andre 
myndigheter. Kommunen har helt klart ønsket dette boligfeltet i og med at området har lagt i 
kommuneplanen siden 2007, og senest ble vurdert på nytt ved revisjon av kommuneplanens 
arealdel januar 2019. Siden planen er en områderegulering kan ikke private utarbeide den 
uten kommunens samtykke. Kommunen har inngått skriftlig avtale med utbygger som 
avklarer ansvarsforholdene ved utarbeidelse av forslag til områdereguleringen.  
 
Samordning med ny tilførselsvei har vært et kjent tema under hele planprosessen, og som 
utbygger har vært kjent med, fått innspill på, og fulgt opp i samsvar med overordnede planer 
og innspill til planprogram og oppstartsmelding.  
 
Fylkeskommunen har i sin tilbakemelding ved offentlig ettersyn gjort en konkret vurdering av 
om planforslaget bør vente eller om det bør fortsette. Konklusjonen deres er at planarbeidet 
kan fortsette.  
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Statens Vegvesen mener tilførselsveien skal planlegges først og har reist innsigelse. 
Statens Vegvesen har ved oppstart av planarbeidet og utarbeidelse av planprogram gitt råd 
om at området for tilførselsveien bør vises med hensynssone.  Nye Veier har valgt å ikke 
kommentere planprosessen for Sandnesheia ved offentlig ettersyn, og har heller ikke 
kommet med innspill ved starten av planarbeidet. På tross av kjennskap om planlegging av 
ny E39 og tilførselsvei har de signalene som har kommet til planprosessen, ved 
planprogram og oppstart av planarbeidet, ikke antydet at planprosessen ikke kan 
gjennomføres, men derimot gitt råd til utformingen av planforslaget. Nye Veier på sin side 
har valgt å dele sitt planarbeid for tilførselsveien i to slik at den delen som berører 
Sandnesheia kommer senere. De siste opplysningene som Nye veier har gitt til kommunen 
om dette er at de ser for seg å levere planforslag i desember 2019. 2.gangs behandling og 
vedtak av detaljregulering for tilførselsvei fra Greipsland til Ime vil i så fall kunne skje våren 
/sommeren 2020.  
 
Planforslaget for Sandnesheia boligområde har allerede blitt satt på vent i et drøyt år for å få 
avklaringer i forhold til tilførselsveien. Blant annet som følge av mangel på avklaringer opp 
mot ny tilførselsvei og av hensyn til framdrift ble planforslaget lagt ut til offentlig ettersyn fordi 
man da er i et formelt steg i prosessen hvor det kan gi tilbakemeldinger til planforslaget. De 
innspillene som retter seg mot innhold i planen vurderer vi er av en type som allerede er 
avklart eller som kan imøtekommes ved justeringer i planforslaget, se forslag til vedtak.  
 
Dette planarbeidet er i en spesiell situasjon i og med at det også planlegges store 
veiprosjekt i samme område. Koordinering mellom prosjektene har vært en forutsetning 
under hele planarbeidet. Det er også en spesiell situasjon fordi det nå har vært valg og det 
vil bli endringer i politisk sammenheng og ny kommune. I overgangen til ny kommune er det 
meningen at sittende politisk styre og utvalg skal avslutte saker, men ikke fatte vedtak som 
er bindende for kommunens økonomi og arealbruk for framtiden. Rådmannen er av den 
oppfatning at det er kommunestyret i nye Lindesnes som må fatte vedtak i saken. 
Rådmannen mener det er uheldig at framdriften for avklaring av ny tilførselsvei drar ut i tid, 
men mener likevel at endelig vedtak for tilførselsvei må fattes før vedtak i områderegulering 
for Sandnesheia fattes. Det kan legges opp til at det fattes vedtak for de to sakene i samme 
møte. Rådmannens anbefaling er derfor at områdereguleringen ikke sluttbehandles nå, men 
må avvente nytt kommunestyre og koordineres med sluttbehandling for detaljregulering for 
tilførselsveien.  
 
 
Håndtering av innsigelsen 
Statens Vegvesen har reist innsigelse til planforslaget. Innsigelsen retter seg mot 
planleggingsrekkefølgen. Innsigelsen er kort og det går ikke klart fram hva som er 
begrunnelsen for innsigelsen. Det har blitt gjennomført drøftingsmøte uten at det er kommet 
til enighet.  
 
Videre håndtering av innsigelsen vil være å be om et meklingsmøte, jf vedtak i bystyret 
05.09.19. Hvordan utfallet av dette vil bli vet vi ikke, men bystyrets vedtak har tatt høyde for 
at spørsmålet sendes videre til departementet for avklaring dersom det ikke blir en enighet 
gjennom meklingen.  
 
Behandling av områdereguleringen er ikke avhengig av at det er blitt et resultat i forhold til 
innsigelsen, men dersom bystyret vedtar områdereguleringen før innsigelsen er løst vil 
vedtatt plan ikke være rettsgyldig før innsigelsen er avklart.  
 
Innsigelse er et virkemiddel som myndigheter har for å bruke i planprosesser dersom 
innholdet i planforslaget strider mot nasjonale, vesentlige regionale og andre interesser av 
vesentlig betydning. Mer informasjon om håndtering av innsigelsen finnes i denne 
retningslinjen:  Regjeringens Retningslinje for innsigelse i plansaker etter plan- og 
bygningsloven  
 
 
Kort eller lang tunell 
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Planforslaget baserer seg på det som var forutsetningene da kommunedelplan for 
tilførselsveien ble vedtatt. Dersom disse forutsetningene endrer seg vil det ha stor betydning 
for innholdet i Sandnesheia boligfelt, f.eks. spørsmålet om kort eller lang tunnel.  
Rådmannen legger til grunn at Nye Veier AS tar de administrative og politiske signalene om 
dette ved utarbeidelse av detaljregulering for tilførselsvei fra Greipsland til Ime. 
 

 
 
Kartet viser forholdet mellom boliger vist i illustrasjonsplan som er basert på planforslaget og 
området som vil bli påvirket dersom det f.eks. velges løsning med av kort tunell, illustrert 
med blå linje.  
 
 
Vurdering av innspill  
Vi vet lite om hva Statens Vegvesen mener om selve innholdet i planforslaget i og med at de 
ikke har gitt noen tilbakemelding utover innsigelsen. Nye Veier har heller ingen synspunkter 
på selve planforslaget. Nye Veier har likevel kort tid etter at høringsperioden var over varslet 
utvidet planområde for sitt eget planarbeid for tilførselsvei som berører områdereguleringen 
for Sandnesheia.   
 
G/S-veg og kollektivtransport  
Fylkeskommunen har i sin tilbakemelding pekt på viktigheten av å få realisert gang- og 
sykkelvei langs Marnarveien. Planforslaget slik det lå til offentlig ettersyn har rekkefølgekrav 
om at G/S-veg langs Marnarveien skal etableres før det kan gis brukstillatelse til boliger i 
delområde B1–B3, eller for bebyggelse i det 4. delfeltet dersom utbyggingen ikke starter 
med B1-B3. Det er riktig at det slik det står kan etableres endel boliger i området før G/S-
veien langs Marnarveien må etableres. Grunnen til dette valget er at det i 
områdereguleringen også er andre G/S-veger som f.eks sikrer trygg skolevei. Disse er det 
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også gitt rekkefølgekrav til. Ved gjennomgangen nå ser rådmannen at utbygging av 
barnehagen bør inkluderes i rekkefølgekravet for bygging av G/S-veg langs Marnarveien, og 
også for etablering av kollektivstoppeplass med tilhørende sykkelparkering. Det er foreslått 
et punkt i vedtaket som følger opp dette. Det er foreløpig ikke vurdert å gjøre andre 
endringer i rekkefølgekravet.  
 
Koordinering mot andre planarbeid 
Det foregår flere planprosesser, og vi kjenner til flere problemstillinger som påvirker 
hverandre. Det er nettopp startet planprosess for detaljregulering i området rundt 
Marnarkrysset. Dette planområdet strekker seg delvis inn i det som er satt av i 
kommuneplan for tilførselsveien. I hovedsak er det veiløsningene som knytter de ulike 
planprosessene sammen.  For Sandnesheia vil avslutningen på tilførselsvei og nytt 
Marnarkryss/veiløsning foran Ime skole få betydning for vurderingen av trygg og effektive 
gang- og sykkelveier til skoler og sentrum. Utbygging av Sandnesheia vil også føre til økt 
biltrafikk i området. Trafikken vil fordele seg både mot nord og sør, men noe økning som 
følge av utbyggingen må vi regne med i Marnarkrysset. Det er ikke foreløpig gjort noen 
vurderinger på om dette bør få noen konsekvenser med tanke på kryssløsningen ut på 
dagens E39.  
 
I planforslaget ligger det hensynssoner for å ivareta korridoren for tilførselsvei, hensynssone 
H_710 og H_190 (sikringssone for tunell). Markeringen baserer seg på den traseen som ble 
foreslått av Vegvesenet ved sluttbehandlingen av kommunedelplanen, se planbeskrivelsen 
punkt 6.5, men samsvarer ikke helt med korridoren som er vist i kommunedelplanen. For å 
følge opp intensjonen om samordning av planene foreslås det at hensynssonen H_710 
endres slik at den samsvarer med korridoren som er vedtatt i kommunedelplanen.  
 
 
Konklusjon: 
Rådmannen har hatt knapt med tid til saksforberedelser slik at saksfremlegget ikke er 
komplett. Rådmannen mener at det er det kommunestyret i nye Lindesnes som må fatte 
endelig vedtak i saken, og at saken dessuten bør koordineres med planleggingen av ny 
tilførselsvei på en slik måte at detaljregulering for tilførselsveien blir vedtatt før 
områdereguleringen for Sandnesheia. Rådmannen anbefaler at behandling av saken 
utsettes.  
 
 
 
Mandal, 13.09.19 
 
 
 

Irene Lunde 
Konstituert rådmann 

 
       

Arne Wilhelmsen 
         Kommunalsjef Byutvikling 

 
  
 
 
 
Saksparter: 
AGDER ENERGI NETT AS Postboks 794 Stoa 4809 ARENDAL 
Anne Bjørg Litland Holumsveien 119 4516 Mandal 
Anne-Torhild E Hageland Støa 8 4516 Mandal 
Arild Syvertsen Solbakken 20 4517 Mandal 
Arne Andersen Kristiansandsveien 168 4516 Mandal 
Arne Bergstøl Marnarveien 270 4516  
Arnfinn Knutsen Holumsveien 55 4516 Mandal 
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Arnt Kristian Lindland Greipslandsløyfen 53 4516 Mandal 
Arvid Julin Mortensen Sandnesveien 4 4516 Mandal 
Beate Østerholt Sunde Bergeveien 18 4516 Mandal 
Bente Krågeland Sandnesveien 20 4516 Mandal 
Birgitte Sørensen Holumsveien 51 4516 Mandal 
Bjarne Syvertsen Budokkveien 5 4514 Mandal 
Britt Jorunn H Neerland Kristiansandsveien 170 4516 Mandal 
Britt Aagset Holumsveien 125 4516 Mandal 
Charlotte Lavine Larsen Holumsveien 77 4516 Mandal 
Egil Arnold Berge Bergeveien 30 4516 Mandal 
Elianne Knutsen Marnarveien 55 4516 Mandal 
ELVEHØGDA EIENDOM AS Postboks 716 4666 KRISTIANSAND S 
FYLKESMANNEN I AUST- OG 
VEST-AGDER 

Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Gunnar Magnus Skogsfjord Holumsveien 188 4516 Mandal 
Halvard Eriksen Holumsveien 131 4516 Mandal 
Harry Berge Bergeveien 28 4516 Mandal 
HELLVIK HUS SØGNE 
EIENDOMSUTVIKLING AS 

Postboks 984 4682 SØGNE 

Jan Eilif Aagset Holumsveien 127 4516 Mandal 
Jan Frøysland Marnarveien 79 4516 Mandal 
John Ove Simonsen Spangereidveien 431 4520 Lindesnes 
Kenneth Briseid Waren Ospelunden 18 4513 Mandal 
Kristian Sandnes Holumsveien 133 4516 Mandal 
LANDBRUKSFORVALTNING
EN LINDESNES - MANDAL 

Postboks 183 Vigeland 4524 LINDESNES 

Linda Moland Hangargata 55 4514 Mandal 
Ludvig Røiseland Holumsveien 75 4516 Mandal 
MANDAL NÆRINGSBYGG AS Holumsveien 123 4516 MANDAL 
Marta Sandnes Holumsveien 60 4516 Mandal 
Merete Frøysland Marnarveien 79 4516 Mandal 
Mona Lill Tjomsland Bergeåsen 12 4516 Mandal 
Naturvernforbundet Mandal 
v/Rådmund Steinsvåg 

Nesehaven 1 4513 MANDAL 

NYE VEIER AS Tangen 76 4608 KRISTIANSAND S 
Ole Berge Kristiansandsveien 164 4516 Mandal 
Ole Guttorm Ihme Tregdeveien 26 4516 Mandal 
Ove Olsen Holumsveien 61 4516 Mandal 
Per Arne Bredesen Kristiansandsveien 172 4516 Mandal 
Per Øuen Walvik Moneslia 49 4513 Mandal 
Randi Kaspersen Holumsveien 97 4516 Mandal 
Rolf Bai Olsen Holumsveien 129 A 4516 Mandal 
Ronny Nygaard Holumsveien 129 B 4516 Mandal 
Rudi H K Pedersen Holumsveien 69 4516 Mandal 
Siri Berthelsen Kristiansandsveien 168 4516 Mandal 
SOVI AS Middelfarts gate 2 4514 MANDAL 
STATENS VEGVESEN Postboks 8142 Dep 0033 OSLO 
Svein Kraageland Bergeveien 24 4516 Mandal 
Svein Olav Helgeland Postboks 70 4501 Mandal 
Sven Bragdø Sandnesveien 33 4516 Mandal 
Syklistenes landsforening 
lokallag i Mandal v/Eva 
Saanum 

Adolph Tidemands gate 12 4514 MANDAL 

Terje Spilling Tregdeveien 30 4516 Mandal 
Tom Flaten Holumsveien 51 4516 Mandal 
Tore Neerland Kristiansandsveien 170 4516 Mandal 
Torgeir Midteide Sunde Bergeveien 18 4516 Mandal 
Trond Johnsen Sandnesveien 2 4516 Mandal 
Trygve William Kvernmo Holumsveien 187 4516 Mandal 
Tønnes A Røsstad Berge Holumsveien 77 4516 Mandal 
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VEST-AGDER 
FYLKESKOMMUNE 

Postboks 517 Lundsiden 4605 KRISTIANSAND S 


