
INNSPILL VED OPPSTART AV PLANARBEID FOR 
SANDNESHEIA 
 

Melding om planarbeid 29.10.2015 

Melding om planarbeid og utlegging av forslag til planprogram ble sendt ut av Mandal 
kommune ved brev datert 29.10.2015, med annonse i Lindesnes Avis og på kommunens 
hjemmeside, med frist for merknader 07.12.2015. 

Hovedinnholdet i uttalelsene til oppstartsmelding er gjengitt i dette dokumentet sammen med 
kommunens vurdering. Merknader til forslag til planprogram er behandlet som egen sak i 
forbindelse med vedtak av planprogrammet. 
 
Følgende innspill kom ved varsel om oppstart av planarbeid:  
 
Fylkesmannen i Vest-Agder – brev datert 05.11.2015 
Fylkesmannen har med utgangspunkt i kommuneplanen ingen spesielle merknader til at 
planarbeidet igangsettes. Fylkesmannen mener det er positivt at planarbeidet praktisk talt 
omfatter hele kommunens byggeområde. Utfra områdets sentrumsnære beliggenhet bør 
utnyttelsen være relativt høy. Hensynet til å redusere klimautslipp bør stå sentralt. 

Fylkesmannen minner om at det tidligst mulig i planprosessen skal tas hensyn til 
naturmangfoldet. Vurderinger iht. lovens §§ 8 – 12 skal framgå av plandokumentet. 

Planen skal sikre trygge og tilgjengelige arealer for barn i alle aldre. Dersom arealer som 
brukes av barn og unge omdisponeres til andre formål, skal fullverdige erstatningsarealer 
skaffes. 

Helsekonsekvenser (HKU) skal utredes når det er grunn til å tro at saken eller tiltaket vil ha 
vesentlige konsekvenser for befolkningens helse eller helsens fordeling i befolkningen. 
Utredning av helsekonsekvenser kan gjøres som en selvstendig utredning eller inngå i de 
generelle konsekvensutredningene.  

Det må gjøres rede for evt. forekomster av fremmede arter innenfor planområdet. Planen må 
ta høyde for å begrense spredning av fremmede arter i forbindelse med massetransport i 
anleggsfasen. 

Dersom det planlegges inngrep i vassdrag eller vassdragsbelte, må detaljplan forelegges 
fylkesmannen. 

Inngrep i grunnen må vurderes i forhold til forurensingsforskriften kapittel 2, som kommunen 
har fått delegert. Både ved utarbeiding og gjennomføring av planer skal det tas hensyn til evt. 
forurensede masser og hvor overskuddsmasser hentes og dumpes. Fylkesmannen ber om 
at forurensingsforskriften og kommunens egne regler knyttet til massedisponering følges ved 
gjennomføring av planen.  

Kommunens kommentar: 
Så vidt vi kan se er fylkesmannens merknader hensyntatt i planforslaget/plan-
dokumentene. 

Vest-Agder fylkeskommune, Seksjon for plan og miljø – brev datert 02.12.2015 
Fylkeskommunens planseksjon har ingen vesentlige merknader til oppstartmeldingen. Det 
vises til at fylkeskommunens interesser i planarbeidet er knyttet til følgende forhold:  



- Samordnet areal og transportplanlegging 
- Kollektivtrafikk 
- Trafikksikkerhet 
- Barn og unges interesser 
- Gode boligområder tilrettelagt for ulike brukergrupper 
- Forholdet til kulturminner og miljø 

 

Det påpekes at overordnet grøntstruktur internt må avklares og at det må sikres tilgang til 
attraktive friluftsområder øst og vest for planområdet. Utredning av atkomst til feltet fra sør 
bør inkluderes i planprogrammet. Videre må planarbeidet utrede hvordan boligområdet 
gjennom bl.a. gangveier og sykkelveier, mest hensiktsmessig kan tilrettelegges for at 
avstanden til Ime og sentrumsområdene blir kortest mulig.  

Fylkeskommunen vil legge vekt på at planen følges opp i forhold til høy trafikksikkerhets-
messig standard på veinettet og at det legges til rette for økt bruk av kollektive løsninger og 
redusert biltrafikk.  

I planprogrammets utredningstemaer nevnes den Sefrak-registrerte bebyggelsen på 
eiendommen gnr. 47/bnr. 2 på Sandnes. Bebyggelsen består av våningshus og låve, der 
våningshuset er automatisk fredet (eldre enn 1650). Ved utbygging må nye bygg trekkes 
godt tilbake fra terrenget ovenfor Sandnes og fra toppene slik at den ikke blir synlig nede fra 
flaten/Holumsveien ved passering av bebyggelsen.  

Deler av planområdet ser ut til å innbefatte deler av et større gravfelt med Askeladden-id: 
157046. Gravfeltet er automatisk fredet. Det er ellers få registreringer i Askeladden innenfor 
planområdet, men det er gjort flere registreringer sør og vest for planområdet. 
Fylkeskommunen vurderer derfor potensialet for funn av fornminner innenfor planområdet til 
å være svært høyt, og det må derfor påregnes en arkeologisk registrering innenfor 
planområdet. Fylkeskommunen ber om å bli kontaktet for en befaring i området før det 
utarbeides budsjett for registreringen. 

Kommunens kommentar: 
Vår vurdering er at områdereguleringen gode forbindelser ut til omkringliggende natur- 
og rekreasjonsområder. Flere av de eksisterende stiene ut i friluftsområdene øst for 
boligområdet vil bli opprettholdt og evt. utbedret. 

Plassering av bebyggelse i forhold til det fredede gårdsmiljøet på Sandnes fastsettes i 
detaljregulingene. 

Område med gravfelt i syd (innenfor området som er avsatt i kommuneplanen) er holdt 
utenfor forslaget til områderegulering. Ellers er det utført arkeologisk registrering. Ett 
automatisk fredet funnsted blir berørt av foreslått byggeområde. 

 
Gravfelt syd for planområdet 

  



Statens vegvesen – brev datert 07.12.2015 
Vegvesenet har uttalt seg til forslaget til planprogram og opplyser at det vil legge vekt på at 
det blir vurdert et godt og sikkert skoleveitilbud fra området, med en kortere trasé enn langs 
atkomstveiene for bil – f.eks. lengre øst og ned mot ny gangbro over E39. 

Viser til at planlagt tilførselsvei med tunnel fra ny E39 som vil berøre planområdet. Det må 
legges inn en hensynssone som sikrer korridoren for den fremtidige tilførselsveien. Det kan 
ikke påregnes og bygge boliger over planlagt tunnelmunning før tunnelen er etablert.  

I og med at tidspunkt for bygging av ny tilførselsveg ikke er avklart, må konsekvensene av 
økt trafikk på Holumsveien til nytt boligområde tas med i vurderingen. 

Etablering av g/s-vei langs Holumsveien må påregnes som et rekkefølgekrav før etablering 
av boliger. 

Kommunens kommentar:  
Skolevei er innarbeidet i planforslaget i tråd med vegvesenets anbefaling, jfr. eget notat 
datert 17.11.2016. Det er lagt stor vekt på å tilpasse planforslaget til vedtatt 
kommunedelplan for E39 og tilførselsvei. Det er satt inn bestemmelser som skal sikre 
samordning i gjennomføringen.  

Agder Energi – epost datert 16.11.2015 
Agder Energi Nett har to nettstasjoner i området. Disse er forsynt fra 22 kV linje med en 
byggeforbudssone på 15 meter, dvs. 7,5 meter til hver side av senter til nærmeste bygnings-
del. Dette gjelder også lekeplass og andre parkanlegg. Ny bebyggelse eller andre tiltak må 
ikke gjøre adkomstmuligheten til nettselskapets eksisterende anlegg vanskeligere enn i dag 
eller for øvrig medføre ulemper i forbindelse med drift og vedlikehold av nettanleggene. 
 
Det vises til at kapasitet på eksisterende anlegg er begrenset, forsterkinger og evt. 
nybygging av nettanlegg må påregnes. Den som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, må 
påregne å dekke kostnadene med tiltaket. Lokalisering av trasé til nye nettanlegg og 
avklaring av areal til evt. nye nettstasjoner må gjøres i samråd med Agder Energi Nett. 
 
Det er etablert noe lavspent 230 V blandet nett i området. Noe av dette må muligens 
flyttes/bygges om. 
 

Kommunens kommentar: 
Eksisterende høyspentanlegg er avsatt med hensynssone tilsvarende byggeforbuds-
beltet. En strekning som skal legges i jordkabel er avsatt med bestemmelsesområde. Ny 
strømforsyning til området vil bli planlagt i samråd med nettselskapet i forbindelse med 
teknisk prosjektering og detaljregulering.  

Beboere på Kanten – brev datert 24.11.2015 
Beboerne foreslår at det anlegges sykkeltrasé(er) med liten stigning ned mot Holumsveien 
og at biltrafikken kanaliseres inn på den nye tilførselsveien. En vil da få en attraktiv atkomst 
til sentrum langs en lite trafikkert vei ved elva, samtidig som biltrafikken vil få en rask atkomst 
mot sentrum og E39 via den nye tilførselsveien.  

Trafikken på Holumsveien vil da bli så lav at en kan innsnevre veien, redusere hastigheten 
og få plass til gang- og sykkelvei innenfor en mindre utvidelse av veien enn til nå skissert. 
Dette vil gi innsparinger i prosjektet med sykkelvei og avløpsledning langs Holumsveien. 

Kommunens kommentar: 
Spørsmålet om avkjørsel fra planlagt tilførselsvei fra E39 er tatt opp med vegvesenet i 
en tidlig fase i planarbeidet. Det er ikke ønskelig med tanke på veiens standard 



(hastighet, trafikkvolum mv.) å etablere kryss på den aktuelle strekningen. Planforslaget 
legger opp til at adkomst til boligfeltet skjer fra Marnarveien (tidligere Holumsveien). 
  

Grunneiere på Ime, Jåbekk og Berge – brev datert 24.11.2015 
Grunneierne viser til tidligere kommuneplaner hvor rekkefølgebestemmelse legger til grunn 
at tilførselsvei fra nye E-39 til Mandal skal være fastsatt før et eventuelt boligområde på 
Sandnesheia reguleres.  

Pkt. 4.3 i planprogrammet for kommunedelplan for ny E39, legger føringer for å begrense 
kommunens handlingsrom innenfor vedtatt korridor, da den sier: «Det er svært viktig at 
trasèen 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 
reguleringen av ny hovedvei utføres samtidig med regulering av område B2». En for tidlig 
fastlåsing av detaljer innenfor vedtatt korridor vil begrense mulighetene for justeringer. 

Etablerte boligeiendommer og grunneiere sør for Sandnesheia er urolige for hvilke negative 
konsekvenser et eventuelt hastevedtak i forhold til boligområdet kan gi, sett i forhold til hvilke 
veivalg som vedtas. 

Videre blir landbruksinteressene ansett for å bli best ivaretatt ved at veien detaljreguleres før 
boligområdet. Boligområdets sørlige del bør vurderes som buffersone til landbruk. 

Kommunens kommentar: 
Traséen for framtidig tilførselsvei mellom E39 og Mandal by er basert på vedtatt 
kommunedelplan. Planarbeidet for områdereguleringen er koordinert med planarbeidet 
for ny E39 og tilførselsvei. Forslaget til områderegulering har bestemmelser som sikrer 
koordinering også i gjennomføringen.  

   
Sven Tallaksen (for Marta Sandnes) – epost datert 04.12.2015 
Eier av gnr. 40/bnr. 14, 20 Marta Sandnes, ønsker at planavgrensningen utvides sydover, til 
å omfatte eiendom syd for FV 455. Foreslått planavgrensningen innbefatter kun en liten del 
av eiendommen. Det vises til at småbruket har mistet sin aktualitet og at planlagt ny 
tilførselsvei ytterligere setter begrensninger for eiendommen. Det anmodes derfor om dette 
arealet kan få et bedre formål og utnyttelse i en plan, sett i forhold til nåværende 
plansituasjon. 

Kommunens kommentar: 
Planområdet er innskrenket i syd på grunn av kulturminner.  

 
 

Innspill ved melding om utvidelse av planområdet  
Melding om utvidelse av planområdet ble varslet med brev datert 01.12.2016, samt annonse 
i Lindesnes Avis og på kommunens hjemmeside, med frist for merknader og innspill 
24.02.2017. 

Hensikten med utvidelsen av planområdet har vært å imøtekomme behovet for en helårs 
gang-/sykkelveiforbindelse fra boligområdet til Ime skole via eksisterende gang-/sykkelvei 
langs E39. Området er basert på konklusjonen i notat datert 17.11.16 om en egen 
skoleveitrasé orientert mot skolen. 
 
Det ble videre foreslått en utvidelse av planområdet ut mot Aurebekkvannet for å tilrettelegge 
for stiforbindelse og rekreasjonstiltak for beboerne og den planlagte barnehagen i området.   
 
 



Vest-Agder fylkeskommune, seksjon for plan og miljø – brev datert 03.01.2017 
Fylkeskommunen vurderer det som positivt at planområdet utvides. Det vises i den 
forbindelse til tidligere uttalelse i brev av 02.12.15 til oppstart og høring av planprogram  
der det bl.a står følgende: 

"Utredning om atkomst til feltet fra sør bør inkluderes i planprogrammets punkt 6.9. 
Videre må planarbeidet utrede hvordan boligområdet, gjennom blant annet 
gangveier og sykkelveier, mest hensiktsmessig kan tilrettelegges for at avstanden til 
lme og sentrumsområdene blir kortest mulig." 
 

Fylkeskommunen skriver videre at det i uttalelsen til oppstartmeldingen ble bedt om en 
felles befaring i området for bedre å kunne beregne et budsjett for den arkeologiske 
registreringen.  Fylkeskommunen minner om at planen ikke kan vedtas før forholdet til 
kulturminner er avklart jfr. kulturminneloven §9, og at undersøkelsesplikten formelt 
inntrer når planen legges ut til offentlig ettersyn. Av hensyn til en mest mulig forutsigbar 
planprosess anbefales imidlertid at de arkeologiske registreringene foretas så tidlig som 
mulig - og da i meldingsfasen.  
 

Kommunens kommentar: 
Kulturminneregistrering er utført i perioden april – mai 2018 og ferdig 
rapport er datert 09.11.18. Registrerte automatisk fredede kulturminner er  
markert med hensynssoner/ bestemmelsesområde på plan-kartet. 
Bestemmelsene fastsetter restriksjoner og ev. rekkefølge for 
gjennomføring av tiltak. 

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder – brev datert 19.12.2016 
Fylkesmannen viser til uttalelser avgitt i brev 05.11.2015, og ser i utgangspunktet positivt på 
foreslåtte utvidelser.  

Kommunens kommentar: 
Tas til etterretning. 

Statens vegvesen – brev datert 23.01.2017 
Vegvesenet har ingen anmerkninger til utvidelse av planområdet. 

Kommunens kommentar: 
Tas til etterretning. 

Bente Krågeland (eier av gnr. 40/bnr. 29) – brev datert 02.01.2017 

 
Gnr. 40/bnr. 29 
 

Krågeland viser til brev fra Asplan Viak 
A/S hvor det fremgår at Sandnesheia 
boligområde nok en gang planlegges 
utvidet av utbyggerne. Denne gang 
skal dyrket mark av beste kvalitet midt 
på lmesletta ofres og omreguleres til 
gang og sykkelsti for boligfeltet i en 25 
meter bred korridor fra E39. 

Kommuneplanens arealdel angir helt 
klart at den aktuelle veikorridoren 
ligger i hensynssone landbruk (H510) 
og LNF område. 



Videre opplyser Krågeland området har status «prioriterte kulturlandskap i Mandal 
kommune» og at fylkesmannen gir særlige tilskudd til jordvern og bevaring. 
 
Krågeland viser til at hun ved tidligere anledninger har blitt kontaktet av representanter for 
utbyggerne, og har da gitt tydelig tilbakemelding på at det er uaktuelt med vei over hennes 
eiendom.  

Kommunens kommentar: 
Det er tatt hensyn til denne merknaden ved utarbeidelse av planforslaget. Planforslaget 
legger kun opp til en liten utvidelse av eksisterende gårdsvei for å gi plass til kombinert 
bruk kombinert gang-/sykkelvei og kjørevei til eiendommene. Løsningen innebærer at 
veianlegget vil medføre omdisponering av landbruksjord i svært begrenset omfang.  
 

Terje Spilling (eier av gnr. 40/bnr. 26) – brev datert 05.01.2017 
 

 
Gnr. 40/bnr. 26 

 
Kommunens kommentar:  
Det endelige forslaget innebærer at gang – sykkelveien skal anlegges i den nåværende 
gårdsveien og vil dermed ikke beslaglegge vesentlig mer dyrket mark, se også 
kommentar over.  

Ole Guttorm Ihme (eier av gnr. 40/bnr. 24) – brev datert 06.01.2017 
Ihme viser til forslaget om en «25 meter bred korridor til skolevei/gang og sykkelsti over 
lmejordene». Han støtter brevet fra Bente Krågeland og protesterer som eier av 
tilgrensende eiendom mot den foreslåtte omreguleringen. Imesletta er vel kommunens 
største sammenhengende jordbruksområde med god produksjon av melk, kjøtt, korn mm. 
og sterkt jordvern er særdeles viktig. 
 

Kommunens kommentar:  
Se kommentar over.  
 

Harry Berge (eier av gnr. 41/bnr. 2) – brev datert 09.01.2017 
Berge skriver at det er med undring han leser hvor lettvint holdning til bruk av dyrket mark og 
lite respekt for eiendomsretten det går an å ha. Berge mener det må kunne finnes andre 
løsninger uten å legge beslag på dyrbar dyrket mark. 
 

Spilling viser til brev fra Asplan Viak 
hvor det meldes om utvidelse av 
planområdet knyttet til planlagt 
boligområde i Sandnesheia. Spilling 
opplyser at han ikke ønsker å avgi 
areal til den planlagte gang-/sykkel-
veien. Dette gjelder verdifull dyrket 
mark som av hensyn til jordvernet ikke 
bør omreguleres.  

Spilling oppfordrer jeg til at man på 
nytt ser på andre løsninger fremfor å 
tegne inn nye veier over andres 
eiendom. 
 



Han påpeker videre at når det gjelder grøntstruktur /rekreasjonstiltak som legges til Svånes 
ved Aurebekksvannet, har utbyggerne plassert grensen mot sørøst inn på hans eiendom. 
Grensen mellom tiltenkt rekreasjonsområde og gnr. 41/bnr. 2 følger ikke langs veien/landet 
på Bergesiden, men djupålen i bekken. Berge er ikke begeistret for dette rekreasjonsområde 
og redd for at det senere vil kunne utvides på hans skogseiendommer, som blir aktivt brukt til 
skogbruksformål og har usedvanlig god bonitet. Bruk til rekreasjon vil sette områdene under 
sterkt press og redusere grunnlaget for driften.  
 
Kommunens kommentar: 
Planområdet omfatter ikke Berge’s eiendom. Områder som grenser til eiendommen er 
foreslått  Friluftsområdet ut over det opprinnelige planområdet omfatter kun eiendommen 
gnr. 48/bnr. 2.. Området rundt Aurebekksvannet er satt av i kommuneplanen med 
hensynssone friluftsliv.  

 
 

Kartutsnittet viser Berges eiendom 41/2 med rødt og plangrensen med rosa stiplet strek. 

 
Sandnes Camping v/Kristian Sandnes (eier av gnr. 47/bnr. 2) – e-post datert 17.01.2017 
Sandnes opplyser at det aldri har vært snakk om at området inn mot Aurebekkvann skulle 
være med i planområdet. Sandnes lister opp følgende krav til planen dersom området skal 
utvides: 
 

«1. Skal planområde utvides inn til vannet ca. 240 meter, et areal hos oss på ca. 30 da, 
så må byggeområdet utvides med flere tomter fra toppen av Svånes og vestover inn 
til avtalt planområdet av 21.02.2014. 

2. Infrastruktur tilrettelegges inn til tomtene. 
3. Tomtene vil da falle naturlig inn i byggeområdet, og vil ikke ødelegge det biologiske 

mangfoldet som finnes der, eller berøre Torvmyra som fortsatt blir LNF område. 
4. Tomtene kommer langt vekk fra Aurebekksvann. (over 100 m.) 
5. Svånes er aldrede kultivert med bjørkeskog, så med litt regulering/rydding kan det 

bli et unikt område. 
6. Det vil da om det ikke er aktuelt å bruke den allerede opparbeidet fjelsprengte 

traktor veg på naboeiendom gr.nr. 48 br.nr. 2 som stiforbindelse, så kan vår 
traktorveg tilrettelegges inn til vannet der vi har brygge og båtplass. 

7.  Vi ser det også naturlig at vi beholder eiendomsretten og bruksrett til området, men 
akseptere at det kan opparbeides til et attraktivt rekreasjonsområde.» 

 
Kommunens kommentar:  
I forslaget til områderegulering omfatter utvidelsen av planområdet kun eiendommen 
gnr. 48/bnr. 2. Hellvik Hus som utbygger har gjort avtaler med flere av grunneierene i 
området og kravene som kommer vurderes å være rettet mot en slik type avtale.  



Trond Johnsen (eier av gnr. 40/bnr. 595) – brev datert 17.01.2017 
 

 
Gnr. 40/bnr. 595 

 

Kommunens kommentar:  
Det vises også til innspill og kommentarer lenger opp i dokumentet som også dreier seg 
om gangveien. I forslaget til områderegulering er gang-/sykkelveien flyttet noen meter 
bort fra boligtomtene ute ved E39. På kartutsnittet under er eksisterende gårdsvei 
markert med grå farge. 

 
Gang-/sykkelvei langs boligtomten Sandnesveien nr. 2 og 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Johnsen viser til at den planlagte gang-
/sykkelveien er tegnet inn over jordene som 
grenser til hans eiendom Sandnesveien 2. 
Han ønsker ikke å avgi areal til den plan-
lagte gang-/sykkelveien eller å medvirke til 
at den blir realisert. Traséen berører verdi-
full dyrket mark som av hensyn til jord-
vernet ikke bør omreguleres. Trafikksikker-
hetshensyn tilsier dessuten at gang-/sykkel-
vei ikke bør utvides så nærme hans hus. 
Johnsen oppfordrer til at det ses på nytt på 
andre løsninger. 



Inger-Johanne Bredesen og Per Arne Bredesen (eier av gnr. 40/bnr. 16) – brev datert 
17.01.2017 

 
Gnr. 40/bnr. 16 
 
 
 
 
 
 
 
Beate Ø. Sunde og Torgeir Midteide Sunde (eiere av gnr. 41/bnr.1) – brev datert 
19.01.2017 

 
Gnr. 41/bnr. 1 
 

Kommunens kommentar:  
Se også andre innspill og kommentarer til samme tema. I forslaget til områderegulering 
er det forutsatt at gang–/sykkelveien ned fra Sandnes-heia boligområde, skal legges i 
den eksisterende gårdsveien av hensyn til jordvernet. Opparbeidelse av veianlegget vil 
dermed i svært liten grad beslaglegge mer landbruks-jord.  

I kommuneplanen er områdene rundt Aurebekksvannet markert med hensynssone 
friluftsliv. Etter kommunens vurdering vil planforslaget med forslag om tilrettelegging for 
friluftsliv ned mot Aurebekksvannet legge press på skogbruket i området.  

 
 
 

Bredesen protesterer mot denne planlagte gang-
/sykkelveien. Veien vil berøre verdifull dyrket 
mark som av hensyn til jordvernet ikke bør 
omreguleres til dette formålet. 
 

Kommunens kommentar:  
Det vises til kommentarer tidligere i 
dokumentet angående samme tema.  

Bredesens eiendom ligger utenfor 
planområdet og er ikke direkte berørt av 
anlegget, jfr. kartutsnitt.   

Det protesteres mot at dyrket mark på eien-
dommen benyttes til veiformål. Utbyggerne må 
finne løsninger som ikke berører andres land-
brukseiendom.  
 
Sunde er også motstander av en eventuell 
utvidelse av område B2 mot Aurebekksvannet, 
på bakgrunn i frykten for et større press på sin 
skogseiendom med plantefelt og hogstområde. 
 



Svein Kraageland (eier av gnr. 41/bnr. 2) – brev datert 19.01.2017 

 
 
Kraageland er også motstander av at boligfeltet skal utvides inn til Aurebekksvannet, og i tillegg 
beslaglegge et stort område av bukta ved bekkemunningen. Friluftsområdet som benyttes til 
rekreasjon for beboere i dette området må ikke privatiseres/ båndlegges 

Kommunens kommentar: 
Den planlagte gang-/sykkelveien ned til E39 vil følge den nåværende kjøreveien til 
eiendommene i området og ikke beslaglegge nevneverdig mer landbruksareal. 
Utvidelsen mot Aurebekkvatnet vil ikke medføre privatisering eller naturinngrep, 
tvert imot vil dette legge til rette for økt bruk av området til rekreasjon.  
 
Etter melding om planarbeid er dessuten planområdet innskrenket slik at dette ikke 
grenser mot gnr. 41/bnr. 2 i nord. På kartutsnittet er eiendom 41/2 markert med blå 
farge.  

 

Kraageland mener at det er respektløst å tegne 
nye veier over andres eiendommer. At det i 
tillegg er landbruksjord av beste kvalitet som 
ønskes bygget ned, er i sterk konflikt med 
nasjonale mål om å beskytte dyrket mark. 
 
Som nabo til store deler av strekningen langs 
bekken fra sørøst og inn mot Aurebekk-vatnet er 
Kraageland bekymret for planene og viser til at det 
går fisk i bekken, som han ser som en selvfølge at 
blir ivaretatt.  


