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1 Forslag til endringer 

1.1 Krav til rekkefølge før brukstillatelse for barnehage i område BBH1 
I den vedtatte områdereguleringen for Sandnesheia boligområde stilles det rekkefølgekrav til 

gjennomføring av gang-/sykkelvei langs Marnarveien, knyttet bl.a. til brukstillatelse for barnehage i 

område BBH1. På vegne av utbygger av boligområdet fremmes forslag om å endre ordlyden i den 

aktuelle bestemmelsen.  

Forslag om dette er kunngjort i melding om planarbeid for detaljregulering av områdene B8 og 

B9/B11, i brev av 23.06.21.  

1.2 Krav til detaljregulering av område o_BNA1 
I bestemmelsene til områdereguleringen for Sandnesheia boligområde vedtatt sist 17.04.20 stilles 

krav om detaljregulering av nærmiljøanleggområde o_BNA1. For alle de tre nærmiljøanleggene i 

områdereguleringen, stilles krav om godkjent utomhusplan. På vegne av utbygger fremmes forslag 

om å ta ut kravet om detaljregulering.  

Forslaget er kunngjort i melding om planarbeid for detaljregulering av områdene B8 og B9/B11 i brev 

av 23.06.21.  

2 Planstatus 

2.1 Områderegulering  
Områdereguleringen for Sandnesheia Boligområde ble vedtatt av bystyret i tidligere Mandal 

kommune i møte den 28.11.2019, sak 2013/2563 – plan-ID 201406.  

En mindre endring ble vedtatt administrativt i nye Lindesnes kommune 17.04.2020, sak 2020/7265. 

 
Figur 1: utsnitt av plankartet til områdereguleringen vedtatt sist 17.04.2020 
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2.2 Detaljregulering for E39 tilførselsvei Greipsland - Ime  

 

3 Forslagsstiller og plankonsulent 
Forslagsstiller:  Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS 

Lohneveien 308 

4642 Søgne 

Org. nr. 986 363 254 

Tlf.: 38 05 40 40 

Kontaktperson: Svein Sekkingstad, tlf.: 900 73 730 

Plankonsulent: Asplan Viak AS 

Postboks 701 Stoa 

4808 Arendal  

Org. nr. 910 209 205 

Tlf.: 417 99 417 

Kontaktperson: Roar Melsom, tlf.: 905 14 786 

Fakturamottaker: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS. 

4 Dagens situasjon 

4.1 Krav til rekkefølge for barnehagen 
I områdereguleringen som ble vedtatt av bystyret i tidligere Mandal kommune 28.11.2019, stilles 

følgende krav i punkt 4.3.4: 

«Før det kan gis brukstillatelse til boliger i B1 – B3, barnehage i BBH1 eller brukstillatelse til 

boliger eller offentlig tjenesteyting i det 4. delfeltet (jfr. pkt. 4.5) skal:  

o Gang-/sykkelvei langs Marnarveien være etablert i tråd med reguleringsplan: 
«Områderegulering for Holumsveien med tilhørende gang-/sykkelvei fra Kanten til Vik, 
plan-ID 201302» på strekningen fra og med o_GS02 til o_GS12.»  

I områdereguleringen som ble vedtatt administrativt 17.04.2020, er rekkefølgekravet formulert slik i 

punkt 4.1.12:  

«Før det kan gis brukstillatelse til boliger i B1 – B3, barnehage i BBH1 eller brukstillatelse til 

boliger eller offentlig tjenesteyting i BKB4 og BKB5 skal: 

Detaljregulering for E39 tilførselsvei Greipsland – 

Ime (planid. 201906) ble vedtatt av kommune-

styret i Lindesnes kommune i møte 18.06.20, sak 

36/20. 
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o Gang-/sykkelvei langs Marnarveien (fv 455) være etablert i tråd med reguleringsplan: 
«Områderegulering for Holumsveien med tilhørende gang-/sykkelvei fra Kanten til Vik, 
plan-ID 201302» på strekningen fra og med o_GS02 til og med o_GS12.» 

 

I e-post 08.09.21 skriver planavdelingen at kravet knyttet til ett 4. delfelt har falt ut ved en feil ved 
behandling av områderegleringen 17.04.20, og at det hele tiden har vært intensjonen at rekkefølge-
kravet til gang-/sykkelvei skal utløses ved gjennomføring av et fjerde delfelt. Bestemmelsen bør 
derfor rettes slik at den stemmer med den opprinnelige ordlyden.  

Kartet under viser områdene som rekkefølgekravet er knyttet til i de gjeldende bestemmelsene. 

 

 
Utsnitt av områdereguleringen 

4.2 Krav til detaljregulering av område o_BNA1 
I områdereguleringen som ble vedtatt av bystyret i tidligere Mandal kommune 28.11.19 står følgende 

i bestemmelsenes punkt 3.1: 

o «For bygge- og anleggsområder B1 – B12 skal godkjent detaljregulering legges til grunn 

for gjennomføring av tiltak.» 

I områdereguleringen som ble vedtatt 17.04.20 (som mindre endring) står følgende i punkt 3 første 

avsnitt: 

o «For bygge- og anleggsområder B1 – B12, BKB4 og BKB5 og o_BNA1 skal godkjent 

detaljregulering legges til grunn for gjennomføring av tiltak.» 

I punkt 5.1.3 står følgende i første avsnitt (første setning): 

BBH1 

B2 

B3 

B1-2 

B1-1 

BKB4 

BKB5 
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o «Nærmiljøanlegg skal prosjekteres og opparbeides etter godkjent utomhusplan.» 

Det er ikke opplyst noen begrunnelse for at kravet om detaljregulering av nærmiljøanlegget o_BNA1 

ble tatt inn i bestemmelsene ved revisjon den 17.02.20.  

Så vidt vi har forstått mener også kommunen v/planavdelingen at kravet om detaljregulering er 

overflødig. 

 
Utsnitt av områdereguleringen 

5 Beskrivelse av forslag til endring 

5.1 Krav til rekkefølge for barnehagen 
Rekkefølgekravet i punkt 4.1.12 i bestemmelsene til områdereguleringen foreslås endret til: 

Før det kan gis brukstillatelse til boliger i B1 – B3, eller til boliger eller offentlig tjeneste-
yting i det 4. delfeltet skal: 
o Gang-/sykkelvei langs Marnarveien (fv 455) være etablert i tråd med reguleringsplan: 

«Områderegulering for Holumsveien med tilhørende gang-/sykkelvei fra Kanten til Vik, 
plan-ID 201302» på strekningen fra og med o_GS02 til og med o_GS12.» 

 

Før det kan gis brukstillatelse til barnehage i BBH1 skal ett av følgende to krav være 
innfridd: 
o Gang-/sykkelvei langs Marnarveien være etablert i tråd med reguleringsplan: «Område-

regulering for Holumsveien med tilhørende gang-/sykkelvei fra Kanten til Vik, plan-ID 
201302» på strekningen fra og med o_GS02 til og med o_GS12.  

o Sammenhengende gang-/sykkelveiforbindelse (gang-/sykkelvei eller fortau) være 
etablert fra eksisterende gang-/sykkelvei langs nåværende E39 fram til barnehage-
tomten.» 
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6 Begrunnelse  

6.1 Krav til rekkefølge for barnehage 
Områderegleringen stiller ikke krav om detaljregulering for barnehagetomt BBH1. Iht. regulerings-

bestemmelsene kan området fylles opp til maks k. +21. Opprinnelig var tanken at tomten skulle 

etableres med overskuddsmasser fra boligfeltene, og opparbeidelse av tomten ville derfor ha tatt 

noe tid. I stedet er tomten nå ferdig grovplanert med tunnelmasser fra tilførselsveianlegget, dvs. at 

ca. 140 000 m3 steinmasser er disponert innenfor anleggsområdet - med de miljømessige fordelene 

dette har medført. I den senere tid er deler av massene fjernet igjen på grunn av behov for stein i 

anlegget for tilførselsveien, men nye masser vil bli tilkjørt i forbindelse med videre arbeid med 

grovplanering i området.   

 

Kulepunkt 2 innebærer at 

gående og syklende til barne-

hagen alternativt kan benytte 

«skoleveien» fra gang-/sykkel-

veien langs nåværende E39. 

Skoleveien må være etablert 

før boliger innenfor plan-

området kan tas i bruk. 

Fra samleveien (med tilh. 

gang- / sykkelvei) anlegges 

fortauet langs kjørevei o_SKV4 

ned til innkjøringen til område 

B4. Videre derfra anlegges en 

midlertidig gang-/sykkelvei-

trasé gjennom område B4 fram 

til barnehagetomten.  

En midlertidig gang-/sykkelvei-

forbindelse gjennom område 

B4 vil bli opprettholdt inntil 

gang-/sykkelveien langs 

Marnarveien er etablert. 
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At barnehagetomten vil være ferdig grovplanert før utbygging settes i gang, gir mulighet for at en 

barnehage kan stå ferdig til bruk samtidig med de første bolighusene i området. 

 
Gjennomføring av gang-/sykkelveien langs Marnarveien var tidligere en del av planen for nye E39 (før 

Nye Veier AS overtok ansvaret for utbygging av E39). Så vidt vi har oppfattet det har imidlertid Nye 

Veier AS ment at dette ikke er en del av dette anlegget. Det er grunn til å tro at det vil ta en del tid å 

for det første avklare ansvarsforhold, finansiering mv. og dernest framforhandle avtaler med alle 

berørte grunneiere langs veien.   

 

Rekkefølgekravet for områdene B1 – B3 og dessuten et 4. delfelt sikrer at gang-/sykkelveien langs 

Marnarveien blir etablert underveis i utbyggingen av Sandnesheia.   

 

6.2 Krav til detaljregulering for område o_BNA1 
Med de bestemmelsene som nå gjelder er det både krav om detaljregulering og om godkjent 

utomhusplan for nærmiljøanlegget o_BNA1. Vi mener at dette er unødvendig, og ser heller ingen 

grunn til at detaljregulering skal kreves for dette ene nærmiljøanlegget og ikke for de øvrige 2 

anleggene o_BNA2 og o_BNA3 i områdereguleringen.  

7 Vurdering av § 12-14 annet ledd 

7.1 Generelt  
Mulighetene for endring av en reguleringsplan framkommer av plan- og bygningslovens § 12-14. I flg. 

første ledd er hovedregelen at endringer skal følge samme bestemmelser som ved utarbeidelse av ny 

plan.  

I andre ledd kommer et unntak fra hovedregelen, mulighet for å gjøre reguleringsendringer med en 

forenklet prosess. Dette leddet regnes som bakgrunnen for det som man ennå betegner som 

«mindre endring». Videre er det gitt tre betingelser for at man kan behandle en endring etter § 12-

14, 2. ledd.  

Betingelsene for å kunne behandle en endring etter § 12-14, 2. ledd er at:  

1. endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig,  

2.  endringene ikke går utover hovedrammene i planen, og  

3.  endringene ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder. 

Det må gjennomføres en selvstendig vurdering av endringsforslaget opp mot disse tre punktene, 

sammen med en konklusjon om endringen kan behandles etter forenklet prosess.  

7.2 Krav til rekkefølge for barnehagen  
Endring av krav til rekkefølge for brukstillatelse for barnehagetomten kan behandles etter plan- og 

bygningslovens § 12-14 annet ledd. Revidert bestemmelse sikrer at brukere av barnehagen utenfra 

vil ha en trygg gang-/sykkelveiforbindelse når barnehagen tas i bruk. Den midlertidige løsningen vil 

vare til en permanent løsning er etablert. 

Vi mener at kriteriene for å kunne behandle forslaget etter § 12-14 er oppfylt: 

• Endringen vil ikke påvirke gjennomføringen av planen for øvrig. 

• Endringen vil ikke gå ut over hovedrammene i planen. 

• Endringen vil ikke berøre viktige natur- og friluftsområder. 
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7.3 Krav til detaljregulering for område o_BNA1 
Ved å ta ut kravet om detaljregulering for aktivitetsområde o_BNA1 vil det fortsatt være et krav om 

godkjent utomhusplan, jfr. bestemmelsenes punkt 5.1.3. Ved utarbeidelse av utomhusplaner skal det 

legges til rette for medvirkning fra barn og unge. Område o_BNA1 skal oppfylle kommunens krav til 

strøkslekeplass og skal være planområdets primærområde for lek for barn og unge. Området skal 

opparbeides iht. Normaler for uteområder i Mandal kommune.   

Tegningen under viser forslag til utomhusplan for område o_BNA1. 

 
Forslag til utomhusplan for område o_BNA1 

8 Virkninger av forslaget 

8.1 Generelt 
Så vidt vi kan se har forslagene til endringer av som beskrevet, ingen negative virkninger for 

gjennomføring av reguleringsplanen. Tvert imot vil det være en stor fordel at barnehagen i området 

kan være i drift allerede når boligene i et første byggetrinn ferdigstilles og tas i bruk.   

8.2 Barn og unges interesser 
Endringene får ingen negative konsekvenser for barn og unge. Tvert imot vil mulighet av å ha en 

barnehage i nærmiljøet være en trygghet for barn i feltet.  

8.3 Folkehelse 
Endringene medfører ingen konsekvenser i forhold til folkehelse.  

8.4 Naturmangfold 
Forslagene medfører ingen arealbruksendringer og får derfor ingen konsekvenser i forhold til 

naturmangfoldloven.  

8.5 Andre mulige virkninger/konsekvenser 
Vi kan at forslagene får virkninger utover de fordelene som er nevnt.  
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solforhold, kulturminner/-miljø, miljømessige temaer (forurensning, støv, lukt, luft, ulykkesrisiko), 

støy, rasfare, økonomiske konsekvenser for kommunen, klima osv. 

9 Kommentarer til innspill 
Forslag til endring av bestemmelsene til områdereguleringen er kunngjort i brev av 23.06.21 og 

samtidig annonsert i Lindesnes Avis – i forbindelse med melding om planarbeid for detaljregulering 

av områdene B8 og B9/B11. I forslaget til endring av rekkefølgekravet som lå ute til ettersyn var også 

område B1-1 tatt med, men dette er senere frafalt. Innspillene er kommentert av Asplan Viak (AV). 

9.1 Elvehøgda Eiendom AS v/styreleder Helge Wigemyr – brev datert 13.07.21 
Elvehøgda Eiendom AS er eier og utbygger av boligområde B3 i kommuneplanens arealdel og som nå 

er under regulering. Selskapet skriver at på den tiden da Statens vegvesen hadde planansvaret for ny 

E39 ble det skriftlig bekreftet at den i dag regulerte gang-/sykkelveien ville inngå i veiplanen og bli 

bygd av Statens vegvesen. Nye Veier AS har imidlertid avvist at bygging av g/s-veien er en del 

prosjektet for E39. Selskapet påtok seg imidlertid arbeidet og kostnadene med å detaljregulere gang-

/sykkelveien. 

Rekkefølgekravet til gjennomføring av gang-/sykkelveien langs Marnarveien i gjeldende 

områderegulering for Sandnesheia Boligområde er knyttet til delfeltene B1 – B3 og barnehagetomt 

BBH1, samt utbygging av et 4. delfelt. 

Elvehøgda Eiendom AS mener at den foreslåtte endringen av rekkefølgekravet vil medføre at 

realiseringen av gang-/sykkelveien blir vanskeliggjort og kan trekke vesentlig ut i tid. 

Etter åpningen av den nye tilførselsveien vil biltrafikken på Marnarveien bli sterkt redusert, og en 

vesentlig del av trafikken være knyttet til Sandnesheia boligområde.     

AV: Utbygger av Sandnesheia mener at ny gang-/sykkelvei langs Marnarveien er et offentlig 

ansvar, og så lenge verken kommunen, fylkeskommunen eller staten ønsker å finansiere og 

sørge for at veien gjennomføres vil dette hindre eller utsette etablering av barnehagen 

innenfor Sandnesheia boligområde. Det er viktig å få etablert barnehagen så tidlig som mulig 

i forbindelse med utbygging av boligområdet.  

Det er ikke stilt krav til gjennomføring av gang-/sykkelveien langs Marnarveien knyttet til 

utbygging av blant andre områdene B8 og B9/B11, fordi en helårs skolevei skal være etablert 

fra nåværende E39 via Imeveien før første bolig tas i bruk. Denne strekningen er kortere fra 

boligområdet til Ime skole enn via Marnarveien. 

Forslaget om å endre krav til rekkefølge knyttet til barnehagen forutsetter at det opparbeides 

en sammenhengende gang-/sykkelmulighet til barnehagen fra øst via skoleveien. Selv om de 

fleste utenfra boligområdet trolig vil benytte bil til barnehagen, vil denne løsningen sikre en 

trygg forbindelse for myke trafikanter.  

Se for øvrig notat datert 24.08.21 med oppsummering av merknadene til melding om planarbeid. 

Kopi av alle merknadene er oversendt sammen med forslag til detaljregulering for områdene B8 og 

B9/B11. 

9.2  Rikke og Bente Krågeland – e-post 07.08.21 
Rikke og Bente Krågeland skriver at det virker urimelig å endre rekkefølgekravene og at de håper at 

kommunen vil være kritiske til å lette ytterligere på utbyggers krav.  
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Krågeland gjentar sine tidligere innvendinger til boligfeltet og har ikke arealer å avse til dette 

formålet. Behovet for boliger er ikke så stort at det er nødvendig å ta i bruk landbruksjord, og det 

foreligger heller ikke grunnlag for ekspropriasjon så lenge det finnes alternativer til gang-/sykkelvei. 

AV: Når det gjelder spørsmålet om å endre rekkefølgekravet til gang-/sykkelvei langs 

Marnarveien, har dette ingen direkte konsekvenser for Krågeland. Gang-/sykkelveien fra 

nåværende E39 over Imeveien er regulert i områdereguleringen og skal være gjennomført før 

første bolig tas i bruk.  

Omdisponering og utvidelse av Imeveien (som utgjør totalt ca. 0,5 daa) til kombinert gang-

/sykkelvei og kjørevei til eiendommene er fastsatt i område-reguleringen. Klage på vedtaket 

fra Bente Krågeland er behandlet og ikke tatt til følge av Fylkesmannen i Ager (nå 

Statsforvalter) i brev av 17.12.20, jfr. notat datert 17.04.20 utarbeidet av Asplan Viak.  

10 Oppsummering 

10.1 Krav til rekkefølge for barnehagen  
Ved å endre rekkefølgekravet som forslått vil barnehagen kunne etableres samtidig med at de første 

boligene i området tas i bruk. En alternativ forbindelse fra nåværende E39 ivaretar behovet for en 

trygg gang-/sykkelatkomst til barnehagen for gående og syklende utenfor boligområdet.  

Ved at rekkefølgekravet opprettholdes for boligområdene, sikrer planen at gang-/sykkelveien langs 

Marnarveien blir gjennomført underveis i utbygging av boligområdet - på samme tidspunkt som 

tidligere i forhold til boligmengde.  

10.2 Krav til detaljregulering for område o_BNA1 
Vi kan ikke se fjerning av kravet om detaljregulering for nærmiljøanlegg o_BNA1 svekker kommunens 

mulighet for å sikre at området får nødvendig kvalitet. Utomhusplan skal godkjennes av området og 

skal utføres iht. kommunens normaler for uteområder.   

 

**** 

 

 


