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SAKSFREMSTILLING 

  
 
SAKSBEHANDLER: 
Anne Kristine Lysestøl 

SAKSMAPPE: 
2013/2563 

ARKIV: 
L12 

UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: 
Planutvalget 22/18 14.02.2018 

 
 
1.GANG BEHANDLING AV FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR SANDNESHEIA, 
PLANID 201406 - BEFARING 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Områderegulering for Sandnesheia boligområde, planID 201406 legges ut til offentlig 
ettersyn. Plankart er datert 24.01.18, planbeskrivelse er datert 30.01.18 og 
reguleringsbestemmelser er datert 25.01.18. 
 
Arkeologiske registreringer må være gjennomført før neste behandling av planforslaget. 

 
 

 

 
Behandling i Planutvalget - 14.02.2018 : 
Ettersendt dokument: 
Brev fra Nye Veier datert 12.02.18  
Befaring ble foretatt. 
 
Planutvalget foreslår: 
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. 
 
Votering: 
Rådmannens forslag ble satt opp mot planutvalgets forslag. Planutvalgets forslag ble 
enstemmig vedtatt. 
 
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 
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tunnel»/miljøtunnel gjennom Sandnesheia fremdeles ligger til grunn for kommunens 
videre vurderinger av arealplansaken. 

 
 

 
 
 
 
Vedlegg: 
1 Sandnesheia-plankart 
2 Bestemmelser datert 25.01.18 til Sandnesheia boligområde 
3 TB909_Sandnesheia-illustrasjonsplan 
4 Sandnesheia, planbeskrivelse datert 30.01.18 
5 Vedtatt planprogram for Sandnesheia, 3.utgave, datert 02.02.16. 
6 Særutskrift fra Planutvalget 08.03.18: MELDING OM OPPSTART AV UTVIDET 

PLANOMRÅDE - SANDNESHEIA BOLIGFELT 
7 Særutskrift fra Planutvalget 20.01.16:  FASTSETTING AV PLANPROGRAM - 

SANDNESHEIA BOLIGOMRÅDE 
8 Særutskrift fra Planutvalget 20.01.16: TILBAKEMELDING PÅ MELDING OM OPPSTART 

- OMRÅDEREGULERING FOR SANDNESHEIA BOLIGOMRÅDE 
 
Andre vedlegg: 
Lenke til områderegulering for Sandnesheia i kommunens planregister: 
http://webhotel3.gisline.no/Webplan_1002/gl_planarkiv.aspx?planid=201406   
Oppdateres fortløpende med aktuelle dokumenter i planarbeidet. Her finnes blant annet: 

 Notat Angående skolevei fra Sandnesheia 
 Illustrasjoner 
 Planbeskrivelse 

Lenke til ny vedtatt kommunedelplan for ny E39 i planregisteret: 
http://webhotel3.gisline.no/Webplan_1002/gl_planarkiv.aspx?planid=201508   
 
Lenke til vegvesenets prosjektside for ny E39 (Søgne øst – Mandal øst): 
https://www.vegvesen.no/Europaveg/e39sognemandal  
 
Lenke til Nye Veiers prosjektside for ny E39 (Mandal øst) og tilførselsvei: 
http://www.nyeveier.no/veiprosjekt-e39/mandal-ost-mandal-by/?preview=true  
 
 
 
Bakgrunn: 
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.  
 
Hellevik 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 Hellevik Hus. 
 
Planområdet er betegnet som område B2 i kommuneplanen for Mandal kommune, og 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 i overkant av 1000daa. 
 
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for senere detaljregulering og utbygging av 
området til boligformål.  
 
Planarbeidet er vurdert å utløse krav om konsekvensutredning etter Forskrift om 
konsekvensutredning. Konsekvensutredningen inngår i planbeskrivelsen. 
 
Vurdering: 
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Forhold til kommuneplan: Både kommuneplan for Mandal og kommunedelplan for ny E39 og 
tilførselsvei er førende for planarbeidet.  
 

 
Planområdet utgjør område B2 i kommuneplanen, strekker seg på begge sider av korridor 
for ny tilførselsvei. 
 
Kommuneplanen setter av området til boligbebyggelse og planforslaget vurderes å følge opp 
kommuneplanen. Planforslaget har også tatt hensyn til kommunedelplan for ny E39 ved at 
kommuneplanens planområde er vist med hensynssone, og det er regulert inn sikringssone 
langs tunell utover kommuneplanens grenser. Løsningene ellers er basert på skissen som lå 
til grunn for vegløsningen da kommunedelplanen ble vedtatt.  
 
Omfang  
Planområdet er stort, drøyt 1000da, og skal romme utbygging i mange år framover. 
Utbygger har beskrevet at området kan romme 600- 800 boliger. I planprogrammet er det 
skissert færre boliger. Antall boliger er ikke fastsatt i områdereguleringen, men skal vurderes 
i det enkelte delområdet gjennom detaljreguleringen. Det er lagt opp til at det skal være et 
variert boligtilbud med hovedvekt på konsentrerte boligtyper. Dette gjenspeiles i forslag til 
bestemmelser punkt 5.1.1 Boligbebyggelse:  

«Hvert delområdene nyttes til småhusbebyggelse med hovedvekt på konsentrerte 
boligtyper, med innslag av eneboliger og blokker/lavblokker der terreng og 
omgivelser (landskap/ terreng og bebyggelse) ligger til rette for dette. Utnyttelse, 
antall boenheter, hustyper (herunder arkitektonisk utførelse) mv. fastsettes ved 
detaljregulering.» 

 
Detaljeringsnivå 
Planforslaget er en områderegulering, og derfor mindre detaljert enn en detaljregulering.  
 
Det skal utarbeides detaljregulering for alle byggeområder for bolig. Utbygging av barnehage 
er unntatt fra kravet om detaljregulering og har derfor fått mer detaljerte bestemmelser i 
områdereguleringen.  
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Fokuset i planforslaget er å sette føringer for den senere detaljreguleringen blant annet via 
rekkefølgekrav som skal sikre gjennomføring av infrastrukturen i planforslaget. Planforslaget 
fastsetter utbyggingsområder for boliger og barnehage, og infrastruktur som er førende for 
utbyggingen. I infrastrukturen inngår både teknisk infrastruktur (kjørevei og gang- og 
sykkelvei/fortau) og grønn infrastruktur (nærmiljøanlegg, nærrekreasjonsområder, turstier). 
Teknisk og grønn infrastruktur innenfor hvert delområde er overlatt til detaljregulering.  
 
Vei 
Samleveien gjennom området er detaljert planlagt på dette nivået og kan bygges uten 
detaljregulering. Samleveien er regulert med en bredde som gjør det mulig med mindre 
justeringer av plassering ved detaljprosjektering av veien før utbygging. Dimensjonering 
følger standard fra Kristiansand kommune i påvente av revisjon av Mandal kommunes egne 
veinormaler. Langs hele samleveien er det regulert inn gang- og sykkelvei, men det langs 
øvrige veier er regulert inn fortau. Langs skolevei mot Ime er det satt inn krav om fysisk 
skille i form av gjerde/autovern mellom fortau og kjørebane for å sikre trygg skolevei også i 
den svingete bakken ned mot B12. Siste del av skoleveien er en løsning med sambruk i 
eksisterende gårdsvei. Veien brukes til eksisterende boliger/gårdsbruk. Det er markert på 
plankartet hvor kryss for innkjøring i delfeltene skal ligge.   
 
Landskap 
I planbeskrivelsen er det vist en framstilling av området som viser at området ligger markert 
høyere enn omgivelsene. I det store landskapsbildet står planområdet i kontrast til 
lavereliggende områder som Mandalselva og slettene langs E39/Ime som danner viktige 
landskapsrom omkring planområdet. Det er ikke laget noen landskapsanalyse i forbindelse 
med planarbeidet, men det er utarbeidet 3D-illustrasjoner for planlagt bebyggelse.  
 
Områdene som skal bebygges er oppgitt å ligge på høyde 40 – 80 moh. De høyeste 
toppene er ca 95 m høye og med fin utsikt. Det anbefales at det utarbeides en 
landskapsanalyse for å se på høyder og plassering av byggeområder, og få et bedre 
grunnlag for å vurdere virkningen i forhold til vernet bebyggelse. Det er i bestemmelsene satt 
inn krav om landskapsanalyse på delfeltene B2, B3, B10 og B11.  
 
Det er forutsatt at det skal tas hensyn til landskap ved detaljregulering og deler av 
byggeområdene skal reguleres til grønnstruktur i detaljreguleringen. Ellers er det lagt vekt på 
at overgangene fra byggeområder til terreng utenfor skal skje uten store fyllinger og 
skjæringer.  
 
Det er to områder i planen hvor det er lagt opp til en betydelig oppfylling av terreng. Dette 
gjelder barnehagetomta (BBH1) og det sentrale nærmiljøanlegget BNA1.  
 
Barnehagetomta kan fylles opp til kote +21. Det tilsvarer ca 10 m oppfylling. Etter oppfylling 
vil tomta komme omtrent på høyde med tilgrensende byggområder. Oppfyllingen skal 
avsluttes mot øst i en skråning som skal opparbeides som akebakke og som er en del av 
nærmiljøområde BNA2.  
 
Nærmiljøanlegg BNA1 er også lagt opp til å få en betydelig oppfylling av terreng. Dette 
området er i tillegg omfattet av bestemmelsesområde #1 og det må legges til rette for senere 
gjennomføring av tilførselsvei for ny E39.  
 
Kulturminner 
Det er ikke gjennomført arkeologiske registreringer i forbindelse med planarbeidet. 
Undersøkelser er bestilt. Fylkeskonservator har varslet at de forventer å gjøre funn under 
registreringene. Det er kjent at det ligger SEFRAK-registrert bebyggelse i og i nærheten av 
planområdet. Dette gjelder utløe ved Koppermyra og det vernede våningshuset på Sandnes 
(utenfor planområdet). Utløa ved Kopermyra ligger midt i vegtraseen og forutsettes fjernet. 
Arkeologiske registreringer skal gjennomføres så raskt som mulig og må være ferdige 
senest til 2.gangs behandling.  
 
Klima og miljø 
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Planområdet er stort, skal romme mange boliger, og vil være viktig i boligutvikingen i Mandal 
i mange år. Fylkesmannen har i sin tilbakemelding ved oppstart sagt at hensynet til å 
redusere klimautslipp bør stå sentralt. Planforslaget forutsetter at det i detaljreguleringene 
skal gå tydelig fram hvilke valg og vurderinger som gjøres i forhold til miljø-og klima. I 
områdereguleringen er det lagt til rette for gode gang- og sykkelmuligheter for å redusere 
behovet for biltransport. Det er også lagt til rette for kollektivholdeplass og sykkelparkering i 
tilknytning til denne. For en del av boligene vil avstand til skole utløse behov for skoleskyss 
for de minste barna.   
 
Naturmangfold 
I plandokumentene er det gjort rede for registrerte naturverdier i området. Det er to 
forekomster av utvalgte naturtyper som berører planområdet. Disse er markert med 
hensynssone og gitt bestemmelser for å beskytte disse mot skade. Generelt vil det bli store 
endringer av terreng, landskap og vilkår for dyre- og planteliv i planområdet under og etter 
utbygging som følge av at området går fra å være et naturlig terreng til et bebygd område. 
Med de undersøkelser og vurderinger som er gjort mener kommunen at prinsippene i 
Naturmangfoldloven §§ 8 – 12 er ivaretatt.  
 

  
Bildene over viser noen av eiketrærne i utvalgt naturtype som er registrert ved Koppermyra.  
 
Folkehelse 
Området skal romme mange boliger og det er i planforslaget lagt vekt på å legge godt til 
rette for variert nærrekreasjon, noe som vil være viktig for å stimulere til daglig aktivitet med 
bedre folkehelse som resultat. Denne type tilrettelegginger vil også ha betydning for godt 
naboskap og de sosiale båndene mellom beboerne i området.  Det er lagt inn tre 
nærmiljøområder som samlet sett skal dekke behovet for strøkslekeplass og ballbane. 
Nærlekeplasser skal reguleres inn i detaljreguleringen. Det er lagt opp til at det etableres et 
turløypenett i grønnstrukturområdene rundt byggeområdene. Opparbeidelse av 
nærmiljøområdene og de viktigste turstitraseene er det foreslått knyttet rekkefølgekrav til.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Dette er en stor utbygging som vi gå over mange år. For kommunen vil utbyggingen få 
konsekvenser for kommunaltekniske anlegg og nye veier som skal driftes og vedlikeholdes. 
 

Konsekvenser for barn og unge:  
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For barn og unge legger planforslaget opp til gode muligheter for en aktiv fritid nær boligene, 
både i tilrettelagte nærmiljøanlegg og i naturområder. Det vil i området være en lang 
anleggsperiode hvor det samtidig er boliger som er tatt i bruk, og det er derfor spesielt viktig 
å legge til rette for gode muligheter og sikkerhet også underveis i utbyggingen. Planforslaget 
legger til rette for trygg skolevei med en ny gang-og sykkelveg mot Ime. Det skal også 
etableres gang-og sykkelveg langs ny samleveg i planområdet og nedover langs 
Holumsveien. 
 
Konklusjon: 
Planforslaget følger opp føringene i kommuneplan og vedtatt planprogram. Det anbefales å 
legge planforslaget ut til offentlig ettersyn.  
 
Mandal, 31.01.18 
 
 
 

Glenn Anderson, Leder Teknisk forvaltning 
 
       

Anne Kristine Lysestøl, 
arealplanlegger 

 
  
 
 
 
Saksparter: 
AGDER ENERGI NETT AS Postboks 794 Stoa 4809 ARENDAL 
Ann-Christin Jorstad Holumsveien 49 4516 Mandal 
Anne Bjørg Litland Holumsveien 119 4516 Mandal 
Anne-Torhild E Hageland Støa 8 4516 Mandal 
Arild Syvertsen Solbakken 20 4517  
Arne Andersen Kristiansandsveien 168 4516 Mandal 
Arnfinn Knutsen Holumsveien 55 4516 Mandal 
Arnt Kristian Lindland Greipslandsløyfen 53 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 
Egil Aukland Kristiansandsveien 704 4516 Mandal 
Einar B Syvertsen Industrigata 2 A 4515 Mandal 
Einar Sørensen Holumsveien 47 4516 Mandal 
ELVEHØGDA EIENDOM AS Postboks 716 4666 KRISTIANSAND S 
Finn Tørresen Holumsveien 67 4516 Mandal 
FORTIDSMINNEFORENINGEN, 
VEST-AGDER 
FYLKESAVDELING 

Postboks 481 4664 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 
Jan Eilif Aagset Holumsveien 127 4516 Mandal 
John Ove Simonsen Spangereidveien 431 4520 Lindesnes 
Kristian Sandnes Holumsveien 133 4516 Mandal 
Landbruksforvaltningen Rådhuset 4534 MARNARDAL 
Linda Moland Hangargata 55 4514 Mandal 
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Ludvig Røiseland Holumsveien 75 4516 Mandal 
MANDAL NÆRINGSBYGG AS Holumsveien 123 4516 MANDAL 
Marta Sandnes Holumsveien 60 4516  
Mette Kristin Kvernmo Holumsveien 187 4516 Mandal 
Naturvernforbundet Mandal 
v/Thorbjørn Fredriksen 

Grøngjelsveien 33 4514 MANDAL 

Nils Petter Nilsen Holumsveien 185 4516 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 
Statens Vegvesen Region Sør Postboks 723 Stoa 4808 Arendal 
Stian Aagset Vetås Holumsveien 125 4516 Mandal 
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 

Tom Flaten Holumsveien 51 4516 Mandal 
Tore Neerland Kristiansandsveien 170 4516 Mandal 
Torgeir Midteide Sunde Bergeveien 18 4516 Mandal 
Trygve William Kvernmo Holumsveien 187 4516 Mandal 
Tønnes A Røsstad Berge Holumsveien 77 4516 Mandal 
Vest-Agder Fylkeskommune Postboks 517 4605 KRISTIANSAND S 
Øyvind Jorstad Holumsveien 49 4516 Mandal 
 


