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Behandling av forslag til endring av  områderegulering for Sandnesheia Boligområde, planID 201406  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Vedtak: 

Med henvisning til pbl §12-14 vedtas endring av områderegulering for Sandnesheia Boligområde, planID 

201406. Plankart for Sandnesheia boligområde er datert 12.02.2019 med siste revisjonsdato 17.04.20, og 

bestemmelser er datert 11.03.2019 med siste revisjonsdato 17.04.20. Endringene er innarbeidet i 

plandokumentene og består av: 

• Foreslåtte endringer som ledd i koordinering av Sandnesheia boligområde og E39 tilførselsvei.  

• GN9 og GN10 er endret til LL1 i plankart og bestemmelser. 

• Registrert edellauvskoglokalitet rundt tunnelmunning i sør er justert i revidert plankart og 

bestemmelser må tegnes inn i plankart og innarbeides i bestemmelsene.  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Saken kort fortalt 

Forslag til endring er sendt inn av Asplan Viak og er utarbeidet av utbyggere av Sandnesheia boligområde i 

samarbeid med Nye Veier og Hære. Asplan Viak har i tillegg sendt inn ønske om en endring av formål for 

deler av grønnstrukturen fra naturområde til landbruk som vil bli behandlet samtidig.  

 
Områderegulering for Sandnesheia boligområde ble vedtatt i Mandal bystyre 28.11.19 men er foreløpig 

unntatt rettsvirkning på grunn av innsigelse fra Statens Vegvesen. Detaljregulering for E39 tilførselsvei 

Greipsland – Ime er behandlet hos kommunen og ligger nå til offentlig ettersyn. Forslag til endring av 

områderegulering for Sandnesheia boligområde er en oppfølging av behovet for koordinering mellom de to 

planarbeidene, og det er også et mål om at innsigelsen til områdereguleringen kan trekkes som følge av 

reguleringsendringen.  

 

 

Vurdering av saken: 

Kommunen oppfatter endringene som en koordinering mellom veiprosjektet og boligområdet slik som er 
forutsatt i bestemmelser for boligområdet. Utbyggerne av Sandnesheia og E39 tilførselsvei har i tillegg blitt 
enige om en avtale seg imellom som tar hånd om praktisk fordeling og utførelse i området. Foreslåtte 
endringer oppfattes som detaljering og justeringer innenfor planens rammer, og kommunen behandler 
derfor endringsforslaget med forenklet prosess slik det åpnes for i pbl §12-14.  
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Forslag til endringer er detaljert forklart i notat fra forslagsstiller datert 23.03.20. Beskrivelsen av 
endringene blir ikke gjentatt i denne saksvurderingen. Forslagsstiller har oppsummert de foreslåtte 
endringene slik:  

• Tilførselsveien med tilhørende anlegg er flyttet og tunnelinnslaget i nord flyttet. Område for 
samferdselsanlegg o_SAA er justert og tilpasset til veianlegget.  

• Samleveien inn i boligområdet er justert i høyde og plan fra kryss med Marnarveien fram til og 
langs nærmiljøanlegget o_BNA1. Sidearealene er utvidet. Samleveien kan grovplaneres til bruk 
som anleggsvei i byggeperioden for tilførselsveien.  

• Område for nærmiljøanlegg kan fylles opp og nyttes til riggområde i byggeperioden for 
tilførselsveien. Nærmiljøanlegget må detaljreguleres før videre opparbeidelse.  

• Området over miljøtunnelen og over utgangen for nødtunnelen er avsatt til veiformål (sideareal – 
grøntanlegg) SVG1 - 2. Arealet over miljøtunnelen (SVG1) kan fylles opp til kote 33 og nyttes som 
del av nærmiljøanlegget o_BNA1.  

• Gang-/sykkelvei SGS5 er justert og utvidet fra 2,5 til 3,5 m (+ kurveutvidelse og bredde-utvidelse 
for rekkverk). Sidearealet inn mot terreng er utvidet for å gi mulighet for nødvendig sikring. 
Traséen skal benyttes som rømningsvei fra nødtunnelen og anleggsvei i byggeperioden for 
tilførselsveien.  

• Midlertidig bygge- og anleggsområder (#91_1 - 3) med tilhørende bestemmelser er innarbeidet iht. 
forslaget til detaljregulering for tilførselsveien. Hensikten er å ha nødvendig planhjemmel for at 
anleggsarbeider kan utføres i perioden fram til detaljreguleringen er vedtatt.  

• Hensynssoner for sikkerhetssoner og restriksjonssoner (H190) og med tilhørende bestemmelser er 
justert iht. detaljreguleringen for tilførselsveien.  

• Krav til dokumentasjon tilsvarende som i forslaget til detaljregulering er tatt inn i område-
reguleringen. Hensikten er å ha mulighet til å gjennomføre grunnarbeider for tilførselsveien direkte 
på grunnlag av områdereguleringen, i påvente av godkjent detaljregulering for tilførselsveien. 
Dokumentasjonskravene gjelder for områder med midlertidig bygge- og deleforbud (bestemmelser 
#91).  

• Bestemmelser som gjelder koordinering med tilførselsveien ved ev. utbygging av bolig-området før 
etablering av tilførselsveien, er tatt ut og sikret ved endring i formålsparagrafen.  

 
Endringen som Asplan Viak har kommet med i tillegg dreier seg om å endre naturområdene GN9 og GN10 
(til sammen 9,7 daa) til landbruksformål som del av område LL1. 
 
Forslag til reguleringsendring er sendt på høring til de myndigheter som vurderes å bli berørt. Eiendommer 
innenfor områdereguleringen som blir berørt av endringen er ikke blitt direkte varslet, men er indirekte 
involvert via utbygger av Sandnesheia som har avtaler med berørte eiendommer i planområdet.  
 

Disse tilbakemeldingene har kommet etter høringsrunden:  

Statens vegvesen, brev datert 03.04.20: De oppfatter reguleringsendringen som en koordinering mot Nye 

Veiers forslag til E39 tilførselsvei, og at disse to planene nå er koordinert på en slik måte at det ikke lenger 

er konflikt mellom dem. Ut i fra resultatet av denne koordineringen kan innsigelsen mot 

områdereguleringen trekkes.  

 

Vår kommentar: Kommunen oppfatter også at forslag til endring av områdereguleringen koordinerer de to 

utbyggingene slik det er forutsatt, og er fornøyd med at Statens Vegvesen nå vil trekke sin innsigelse.  

 

Fylkesmannen i Agder, brev datert 07.04.20:  

De har ikke spesielle merknader til endringen, men anbefaler at turdragene GT2 og GT4 som blir berørt får 

en ny plassering framfor å tas ut av plankartet. De anbefaler også at nye kartlagte lokaliteter av edelløvskog 

blir tatt med som hensynssone i plankartet.  

 

Vår kommentar: Nye registrerte lokaliteter av viktige naturtyper vil bli tatt hensyn til. Området i sør er en 

justert avgrensing av område som nå er lagt inn i plankartet. Ellers er det to registreringer i som berører 

henholdsvis byggeområde B2 og B3 som det forutsettes blir fulgt opp i prosessen med detaljregulering av 

byggeområdene. GTD2 vurderer kommunen ikke er hensiktsmessig å flytte fordi det er/blir bratt 

terreng/skjæringer i området og en flytting av traseen ikke vil gi samme virkning som tidligere inntegnede 

snarvei. GT4 gir etter vedtatt områderegulering adkomst mot lekeområdet på Koppermyra. På grunn av at 
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tunnelmunning er flyttet sørover og plassering av adkomstveien er justert vil det bli fjellskjæring som gjør 

det vanskelig å finne en ny plassering av GT4 som gir adkomst ned mot lekeområdet. Det er også vurdert at 

kryssing av vei der stien eventuelt kommer ned vil være uoversiktlig. Det blir derfor ikke foreslått noen 

direkte erstatning for disse traseene.  

 

 

  
Kartutsnittet viser vedtatt områderegulering til venstre og foreslått regulering til høyre. I dette området 

finnes mange av endringene som er foreslått for å koordinere boligområdet og tilførselsvei.  

 
Endringen som Asplan Viak har kommet med i tillegg dreier seg om å endre naturområdene GN9 og GN10 

(til sammen 9,7 daa) til landbruksformål som del av område LL1. Årsaken er at arealene nyttes til bl.a. 

produksjon av pyntegrønt, og at dette skulle vært fanget opp under behandlingen av saken. Endringen 

vurderes å være uproblematisk i og med at det ikke er lagt opp til spesielle funksjoner i dette området 

utover å være en del av et sammenhengende nett av grønt/naturområder i og rundt boligområdet. 

Kommunen mener at denne funksjonen blir beholdt selv om formålet endres til landbruk, men at endringen 

vil være en fordel for grunneier som bruker arealet til produksjon av pyntegrønt i nærheten av gårdstunet 

sitt.  
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Kartutsnittene viser endring av grøntformål sør-øst i planområdet. GN9 og NG10 går ut og blir en del av 

landbruksområdet LL1. Endringen er innarbeidet i plankart revidert 17.04.20.  

 

Konklusjon:  

Endringsforslaget er vurdert å være en detaljering og supplering innenfor rammene av vedtatt 

områderegulering, og at saken derfor kan behandles med forenklet prosess i samsvar med forutsetningene i 

pbl §12-14. Det er i bestemmelsene for områdereguleringen satt som en forutsetning at utbygging må 

koordineres med utbyggingen av E39 tilførselsveien, og denne reguleringsendringen følger opp 

bestemmelsen. I tillegg til endringer som følge av koordinering av de to utbyggingsprosjektene er det også 

fra utbygger ønske om å endre formål på et grøntområde. Denne endringen vurderes å ikke endre 

kvaliteten på grøntområdene totalt sett i områdereguleringen og blir vedtatt.  

 

Vedtaket er et enkeltvedtak som det er klagerett på etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI. En 

eventuell klage må sendes til kommunen innen 3 uker fra melding om vedtaket er mottatt.   

 

 

Ved henvendelse angående saken vennligst referer til saksnr 20/07265 

 

Med hilsen 

 

 

Glenn Anderson Anne Kristine Lysestøl 

Leder Teknisk forvaltning Avdelingsleder Plan 

 

 

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.  

 

 

 

 

Vedlegg: 

Områderegulering forslag mindre endring_24-03-20.pdf 

Sandnesheia-plankart 

Reguleringsbestemmelser_Sandnesheia_rev_17-04-20 
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