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SAKSUTSKRIFT 

Arkivsak-dok.  21/05848-2 
Saksbehandler Mikal Christophersen Haugen 
 
 
 
 

Endring av områderegulering for Sandnesheia boligområde, planID 201406 

 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Utvalg for plan og samfunnsutvikling 16.11.2021 15/21 

 
 
Utvalg for plan og samfunnsutvikling har behandlet saken i møte 16.11.2021 sak 15/21 
 
Møtebehandling 

Åsmund Mjåland ble enstemmig erklært inhabil og fratrådte. Inga Fjeldsgaard møtte som vara. 
 
Leder på planavdelinga Anne Kristine Lysestøl innledet og svarte på spørsmål. 
 
Votering 

Det ble foretatt punktvis votering: 
Punkt 1 
Første kulepunkt -  enstemmig vedtatt 
Andre Kulepunkt  
Underpunkt 1– enstemmig vedtatt 
Underpunkt 2 - vedtatt med 5 mot 4 (1AP 3 FRP) 
 
Punkt 2 enstemmig vedtatt 
Punkt 3 enstemmig vedtatt 
 
Utvalg for plan og samfunnsutviklings vedtak 

Utvalg for plan og samfunnsutvikling vedtar med hjemmel i pbl § 12-14, endring av områderegulering 
for Sandnesheia boligområde, planID 201406, med følgende endringer:  

1. Innholdet i § 4.1.12 erstattes med følgende punkter: 

 Før det kan gis brukstillatelse til boliger i B1 – B3, eller til boliger eller offentlig 
tjenesteyting i det 4. delfeltet som bygges ut 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.»  
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 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.»  
 

2. Plankrav for o_BNA1 tas ut av plan. 
 
3. B1-1 og B4 reguleres med kombinert formål bolig/tjenesteyting 
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Endring av områderegulering for Sandnesheia boligområde, planID 201406 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Utvalg for plan og samfunnsutvikling vedtar med hjemmel i pbl § 12-14, endring av områderegulering 
for Sandnesheia boligområde, planID 201406, med følgende endringer:  

4. Innholdet i § 4.1.12 erstattes med følgende punkter: 

 Før det kan gis brukstillatelse til boliger i B1 – B3, eller til boliger eller offentlig 
tjenesteyting i det 4. delfeltet som bygges ut 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.»  
 

5. Plankrav for o_BNA1 tas ut av plan. 
 
6. B1-1 og B4 reguleres med kombinert formål bolig/tjenesteyting 

 
 

Vedlegg 
Forslag til endring av områderegulering Sandnesheia 
Merknader - endring av områderegulering for Sandnesheia 
 
Saken kort fortalt 
Lindesnes kommune har mottatt forslag til endring av områderegulering for Sandnesheia 
boligområde. Hensikten er å foreta endringer i rekkefølgebestemmelsene om g/s-vei for 
barnehagetomta og krav om detaljregulering for o_BNA1.  
 
I tillegg foreslår rådmannen en endring av formål i delfelt B1-1 og B4 til kombinert formål 
bolig/tjenesteyting.  
 
Gjeldende reguleringsplan for området er:  
 

 Områderegulering for Sandnesheia boligområde, planID 201406, vedtatt 28.11.2019, med 
endring vedtatt 17.04.20.  
 

https://webhotel3.gisline.no/Webplan_4205/gl_planarkiv.aspx?planid=201406
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Figur 1: Oversiktskart over gjeldende områderegulering for Sandnesheia boligområde. 
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Bakgrunn 
Asplan Viak AS fremmer på vegne av Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS forslag til endring av 
områderegulering for Sandnesheia boligområde. Hensikten med endringen er todelt og består av å 
legge inn et alternativt rekkefølgekrav til g/s-vei for brukstillatelse for BBH1, samt ta ut plankrav for 
nytt nærmiljøanlegg på Koppermyra. Endringsforslaget var opprinnelig lagt ved som et notat til 
innsendelsen av detaljplanforslag for Nordgloppa og Sønnergloppa, men ettersom endringen tar for 
seg bestemmelser som kan knyttes til områdereguleringen anses det som nødvendig å fremme dette 
som en egen sak.  
 
Rådmannen ønsker samtidig å benytte muligheten til å foreslå en endring i formål for to delområder 
som grenser til barnehagetomta BHH1. I saksvurderingen vurderes først endringsforslaget fra Asplan 
Viak, og etter dette rådmannens forslag til endring. Endringene er uavhengig av hverandre, men er 
lokalisert i samme område.  
 
Bestemmelsen som ønskes endret har følgende formulering i vedtatt områderegulering: 
 
Gjeldende bestemmelse 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: 

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.»  

 
Denne ønskes oppdelt og endret til følgende formuleringer: 
 
«Før det kan gis brukstillatelse til boliger i B1 – B3, eller til boliger eller offentlig tjenesteyting 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.»  
 
I tillegg er det fremmet forslag om å ta ut kravet om detaljregulering for nærmiljøanlegget o_BNA1, 
gjengitt i § 3 under plankrav: 
 
For bygge- og anleggsområder B1 - B12, BKB4 og BKB5 og o_BNA1 skal godkjent detaljregulering 
legges til grunn for gjennomføring av tiltak.  
 
 
Plankonsulentens begrunnelse for forslag om endring 
Tiltak på BBH1 kan gjennomføres på grunnlag av vedtatt områderegulering. Den opprinnelige tanken 
var at barnehagetomta skulle etableres med hjelp av overskuddsmasser fra boligfeltene over lengre 
tid. Takket være tilgjengelig tunnelmasse fra anleggsområdet til tilførselsveien er imidlertid 
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barnehagetomta ferdig grovplanert tidligere enn først antatt. Dette åpner opp mulighet for at ny 
barnehage kan stå ferdig samtidig med de første boligene i Sandnesheia.  
 
Forslagsstiller har grunn til å tro at det vil ta tid å avklare ansvarsforhold, finansiering mv, i tillegg til å 
framforhandle avtaler med berørte grunneiere langs veien. Det vises også til at rekkefølgekravet 
fortsatt vil gjelde for delområdene B1-B3 og fjerde delfelt under utbygging, noe som vil sikre 
realisering av g/s-vei langs Marnarveien underveis i utbyggingen av Sandnesheia.  
 
For o_BN1 fremstår det unødvendig med krav om både detaljregulering og godkjent utomhusplan. 
Man ser heller ikke noe grunn til at det skal kreves detaljregulering for o_BN1, men ikke for o_BN2 og 
o_BN3.  
 
Området som rådmannen foreslår formålsendring for:  
 

 
Figur 2: Figuren viser gjeldende regulering i området. Rådmannen foreslår at B4 og B1-1 også reguleres med 
kombinert formål slik som BKB4.  
 
Vurdering 
Følgende punkter gjennomgås nærmere under: 

 Vurdering av forslaget opp mot reglene pbl. § 12-14, 2.ledd 
 Vurdering av virkningen av planforslaget 
 Vurdering av innspill 
 Vurdering i forhold til naturmangfoldloven 

 
I tillegg inngår faste vurderinger: 

 Økonomiske konsekvenser 
 Konsekvenser for barn og unge 
 Konsekvenser for klima og miljø 
 Konsekvenser for folkehelse 
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Vurdering av forslaget opp mot reglene pbl. § 12-14, 2.ledd 
Endringen som er fremmet for behandling er fremmet som en «mindre endring» av 
områderegulering for Sandnesheia boligområde. Mulighetene for endring av en reguleringsplan 
fremkommer av plan- og bygningslovens § 12-14. I første ledd fremkommer det som er 
hovedregelen, nemlig 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. ikke går utover hovedrammene i planen, og  
3. ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder.  

 
Forslagene innebærer en endring i rekkefølgebestemmelse om g/s-vei i tilknytning til ei 
barnehagetomt, krav om detaljregulering for et nærmiljøanlegg, samt endring av formål i B1-1 og B4. 
Rådmannen kan ikke se at dette vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig. Hovedrammene i 
planen er å tilrettelegge Sandnesheia for boligutbygging med tilhørende infrastruktur og fastsette 
føringer for en trinnvis utbygging av området. Rådmannen kan ikke se at endringen vil gå utover 
hovedrammene i planen. Foreslått endring vil heller ikke berøre hensynet til viktige natur- og 
friluftsområder.  
 
Det er i lovforarbeidene forutsatt at den enklere saksbehandlingen for endringer i plan bare gjelder 
så langt endringene ikke er spesielt konfliktfylte. Det er kommet inn merknader fra parter som 
motsetter seg den foreslåtte endringen som gjelder rekkefølgekrav om g/s-vei. Forenklet prosess kan 
likevel benyttes når man har fått tilstrekkelig oversikt over problemstillinger og konsekvenser.  
 
Rådmannen har kommet til at vilkårene i plan- og bygningslovens 12-14 2. ledd er ivaretatt, og at 
saken derfor kan fremmes for behandling med forenklet prosess. I motsatt tilfelle måtte saken ha 
blitt avvist, og eventuelt blitt sendt inn på nytt som et forslag til endring av reguleringsplanen etter 
plan- og bygningslovens § 12-14 1. ledd (full planprosess). 
 
Vurdering av virkningen av endringsforslaget: 
Intensjonen med områdereguleringen for Sandnesheia har vært å sette føringer for detaljregulering 
av avsatte delområder, blant annet via rekkefølgekrav som skal sikre gjennomføring av overordnet 
infrastruktur i området, herunder både teknisk (kjørevei og g/s-vei/fortau) og grønn infrastruktur 
(nærmiljøanlegg, turdrag og turstier). Infrastruktur internt i delområdene skal tas stilling til ved 
utarbeidelse av detaljregulering. 
 
Behovet for en koordinering med planarbeidet for tilførselsvei mellom ny E39 og Mandal lå bak 
vedtatt endring av områderegulering for Sandnesheia boligområde som ble fattet administrativt 
17.04.20. Denne endringen hadde også til hensikt å løse innsigelsen fra Statens Vegvesen til 
områdereguleringen som omhandlet rekkefølgen på de to planarbeidene og manglende avklaring 
rundt trasévalg for tilførselsveien gjennom området. De konkrete punktene som ble trukket fram i 
behandlingen av foreslått endring er alle direkte forbundet med samordning av områderegulering for 
Sandnesheia og detaljregulering for tilførselsvei Greipsland – Ime. 
 
I etterkant har rådmannen blitt obs på at det etter vedtatt endring er gjort justeringer i ordlyden for 
enkelte av rekkefølgebestemmelsene i områdereguleringen. Mens rekkefølgekravet om gang- og 
sykkelsti langs Marnarveien fortsatt er knyttet opp mot brukstillatelse for boliger i B1-B3 og 
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barnehage i BBH1, er siste ledd som sier at kravet også skal slå inn ved utbygging av fjerde delfelt 
erstattet med at dette skal gjelde for offentlig tjenesteyting i BKB4 og BKB5. I den reviderte utgaven 
av bestemmelsene er det også lagt til et plankrav for o_BNA1 om at godkjent detaljregulering skal 
legges til grunn for gjennomføring av tiltak. Ingen av delene har vært konkret fremhevet i 
behandlingen av endringsforslaget, men forutsetningene for gjennomføring av planen er endret som 
følge av justeringene.  
 
Rekkefølgekrav om g/s-vei langs Marnarveien for BBH1 (barnehagetomta) 
BBH1 er lokalisert i den nordøstlige delen av planområdet for Sandnesheia boligområde og er 
regulert med formål «barnehage». Området ligger plassert mellom delområdene B1 og B4, og vil 
betjenes av adkomstvei o_SKV1 fastsatt i områdereguleringen. O_SKV1 tar av fra samleveien like 
etter avkjørselen fra Marnarveien og krysser ny tilførselsvei i kulvert like sør for 
kollektivholdeplassene regulert ifm detaljreguleringen for tilførselsvei Greipsland - Ime. BBH1 er 
unntatt krav om detaljregulering og kan i henhold til vedtatt områderegulering benyttes til 
barnehagetomt. Barnehage med bebyggelse og tilhørende utearealer kan gjennomføres basert på 
grunnlag av godkjent områderegulering og det er derfor utformet detaljerte bestemmelser til denne i 
områdeplanen.   
 

 
Figur 3: Barnehagetomta (BBH1) med regulert adkomst, iht områdereguleringen. 
 
Rekkefølgekravet om gang- og sykkelvei langs Marnarveien er iht til gjeldende bestemmelser koblet 
til brukstillatelse for boliger i B1-B3, BBH1 og offentlig tjenesteyting i BKB4 og BKB5. I opprinnelig 
vedtatt plan var dette kravet knyttet til fjerde delfelt innenfor Sandnesheia, og ikke BKB4 og BKB5. 
Poenget med å koble et slikt krav til det fjerde delfeltet som blir bygget ut handlet om å sikre en 
forholdsvis snarlig gjennomføring av gang- og sykkelsti langs Marnarveien i det tilfellet utbyggingen 
ikke starter med B1-B3. Hvorfor bestemmelsen er endret fremstår noe uklart, men det kan se ut til at 
dette har kommet inn i planen med en feiltakelse. Med gjeldende formulering kan det i realiteten ta 
lang tid før gang- og sykkelstien må etableres. Rådmannens anmodning vil derfor være at 
bestemmelsene reverseres slik at innholdet i opprinnelig vedtatt plan vil være gjeldende, og at alle 
boligområdene blir fanget opp av rekkefølgekravet. Denne anbefalinga gjelder uavhengig av 
rekkefølgekravet om g/s-vei til barnehagen.  
 
Arbeidet med tilførselsveien har gjort det nødvendig for utbygger å utføre sprenging og 
grovplanering i delområdene berørt av sikkerhetssonen til Nye Veiers anleggsområde før tunnelen 
åpnes for trafikk. Dette er årsaken til at det nå er igangsatt detaljplanarbeid for delfeltene B8, B9 og 
B11 der man tidligere så for seg å starte i Sandnesheias nordlige ende. Omprioritering av 
utbyggingsrekkefølgen, der B8, B9 og B11 nå detaljreguleres først, har årsak i at utbygger vil unngå at 
området ligger utsprengt over en lengre periode og et ønske om å dekke inn kostnadene utløst av 
det omfattende sprengningsarbeidet. Når en utbygging av disse delområdene ikke utløser 
rekkefølgekravet om gang- og sykkelsti langs Marnarveien skyldes dette at det i områdereguleringen 
også er regulert inn andre gang- og sykkelveitraséer som er naturlige å bruke som skolevei. For 
delfeltene B4-B12 er det knyttet konkret rekkefølgekrav om at o_SGS3, som leder ned til Ime og 
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dagens E39 via Imeveien, skal være opparbeidet før det kan utstedes brukstillatelse for boligene. 
Denne g/s-traséen vil utgjøre korteste skolevei mellom de aktuelle delområdene og Ime skole. 
  

 
Figur 4: O_SGS3 snor seg forbi B7 og B12 ned mot Imeveien og ut til eksisterende g/s-vei langs dagens E39 
 
Det er ikke foreslått fra forslagsstillers side å fjerne innholdet i dagens bestemmelse, men snarere et 
alternativ til gjeldende rekkefølgekrav. Betingelsen for det nye rekkefølgekravet er at ett av punktene 
skal være innfridd før brukstillatelse kan gis for ny barnehage. Løsningen som fremmes som et 
alternativ til gang- og sykkelvei langs Marnarveien går ut på å anlegge en sammenhengende gang-
/sykkelforbindelse, vekselsvis fortau og gang- og sykkelvei, som tar utgangspunkt i o_SGS3. Videre 
forbindelse vil skje langs samleveien fram til innkjørselen ved B4/BKB4. Den siste strekningen fram til 
barnehagetomta vil løses ved å konstruere en midlertidig gang-/sykkelveitrasé gjennom B4. Denne vil 
bli opprettholdt fram til g/s-veien langs Marnarveien er realisert. Den alternative traséen er illustrert 
i figur 4. 
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Figur 5: Sammenhengende g/s- trasé fra dagens E39, som foreslås som et alternativt rekkefølgekrav til g/s-vei 
langs Marnarveien for barnehagetomta. 
 
Områderegulering for Sandnesheia boligområde er vedtatt etter en lang og omstendelig prosess. Det 
er positivt at man nå har kommet i gang med tilrettelegging for utbygging av et område som 
kommunen har ønsket som boligområde i kommuneplanen i lang tid. I planarbeidet har det blitt lagt 
stor vekt på å lande trygge og trafikksikre løsninger som fremmer utstrakt bruk av gange og sykkel 
som transportmetoder, særlig blant barn og unge. Det er et stort område som nå skal bygges ut over 
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tid og det er derfor av betydning at sentral infrastruktur er på plass tidlig i utbyggingen. Rådmannens 
oppfatning er at man ideelt sett bør holde fast ved de rekkefølgekravene som ligger inne i dagens 
områdeplan, ikke minst fordi god tilrettelegging for myke trafikanter er en forutsetning også for å 
redusere behovet for biltransport i området. Det skal likevel påpekes at hovedhensynet bak vedtatt 
områderegulering for Holumsveien er krav om sikker gang- og sykkelvei fra boligfeltene til Ime skole. 
Av delområdene i Sandnesheia er det først og fremst B1- B3 hvor Marnarveien vil være det mest 
naturlige valget av skolevei, og opparbeidelse av g/s-vei er her allerede sikret gjennom 
rekkefølgekrav. En utbygging av disse områdene vil sannsynligvis også ligge et stykke fram i tid. Blant 
resterende delområder er o_SGS3 vurdert til å være det beste alternativet som skolevei. Denne vil nå 
bli realisert i forbindelse med utbygging av B8, B9 og B11.  
 
Omprioriteringen som er blitt gjort iht utbyggingsrekkefølge gir utslag i delvis endrede vilkår for 
barnehagetomta. I forslag til detaljregulering for B8, B9 og B11, som nå skal ut på offentlig ettersyn, 
er det foreslått totalt 167 boenheter. Bestemmelsene for områdereguleringen sier at det til enhver 
tid skal være maksimalt 3 delområder under opparbeidelse. Gitt kommunens boligbehov vil en 
utbygging av området foregå over flere år, og tyngdepunktet for boliger i overskuelig fremtid ligge i 
den sørlige enden av Sandnesheia. I den grad brukere av barnehagen er hjemmehørende i 
Sandnesheia vil dette være beboere bosatt i denne delen av området. Den alternative løsningen over 
B4 vil forkorte avstanden til barnehagen for denne gruppen. Kortere avstander vil på sin side gjøre 
det mer attraktivt å gå og sykle internt i området, noe som er i tråd med målene i kommuneplanens 
samfunnsdel. Etablering av sykkelparkering i tilknytning til kollektivholdeplassene ved tilførselsveien, 
drøyt 120 meter vest for barnehagetomta, gjør det mulig å kombinere henting/avlevering av barn 
med bruk av kollektive løsninger til arbeid i sentrum eller videre østover mot Kristiansand.  
 
Når tilførselsveien åpner vil trafikkgrunnlaget langs Marnarveien reduseres, og fylkesveien i stor grad 
benyttes av lokaltrafikk fram og tilbake til boligområdene. Ny barnehage vil på den annen side 
generere mer biltrafikk langs Marnarveien fra sentrumsområdene. Basert på grov måling i Norkarts 
karttjeneste er g/s-traséen langs Imeveien beregnet til å utgjøre en omvei på rundt 800 meter 
sammenlignet med Marnarveien dersom man kommer fra Mandal sentrum. Det vil i tillegg bli langt 
flere høydemeter å forsere langs denne strekningen. For familier og ansatte i barnehagen med tilhold 
i og rundt sentrumsområdene, samt foreldre bosatt i Sandnesheia som henter/avleverer barn i 
barnehagen og ønsker å sykle til og fra en arbeidsplass i sentrum, vil den alternative løsningen være 
mindre attraktiv sammenlignet med adkomst via Marnarveien. Det må forventes at mye av trafikken 
fra denne retningen vil bli bilbasert.  
 
Ulike hensyn taler både for og imot en endring i rekkefølgekravet om gang- og sykkelsti langs 
Marnarveien, og det er vanskelig å peke ut en klart foretrukken løsning. Når rådmannen har kommet 
fram til at den alternative løsningen kan anbefales, er dette først og fremst fordi at den etter vårt syn 
vil forbedre situasjonen internt og stimulere til økt gange og sykling blant beboere i delen av 
Sandnesheia som står foran utbygging. Vi antar at potensialet for å få flere over til grønne 
transportformer er større innad i Sandnesheia enn andelen som kommer utenfra og benytter gange 
og sykkel til jobb og henting/avlevering av barn. Rent overordnet vil hensynet til skolevei veie tyngre 
enn transporten som skjer fram og tilbake til barnehagen. Videreføres vedtatte bestemmelser vil 
kravet om gang- og sykkelsti langs Marnarveien uansett måtte innfris før brukstillatelse kan gis for 
det neste delfeltet i området. Dette er med på å sikre gjennomføring av nevnte tiltak innen 
resterende delområder i Sandnesheia tas i bruk.  
 
Krav om detaljregulering for o_BNA1 
Utgangspunktet ved utarbeidelse av områdereguleringen var å fastsette overordnet infrastruktur. 
Nærmiljøanleggene hører inn under grønn infrastruktur og er ment å dekke behovet for 
kvartalslekeplass innenfor planområdet. Nærmiljøanleggene er gitt utfyllende bestemmelser i 
områdereguleringen for Sandnesheia. Her er det sagt at disse skal prosjekteres og opparbeides etter 
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godkjent utomhusplan. Det er utarbeidet en konkret beskrivelse for hver enkelt av de tre 
nærmiljøanleggene som sier noe om innhold og krav til utforming.  
 
O_BNA1 ligger plassert mellom B3 og B6 og tilgrenser samleveien i nord. Større deler av arealet er 
plassert innenfor sikkerhetssonen for Nye Veiers tunnelanlegg. I likhet med endring i ordlyd for 
bestemmelsen om g/s-vei langs Marnarveien mistenker vi at det innlagte plankravet også beror på 
en misforståelse. Rådmannen kan ikke se hva slags behov en detaljregulering skal oppfylle som ikke 
lar seg løse gjennom en utomhusplan for dette arealet. Det anbefales derfor at plankrav for o_BNA1 
tas ut av bestemmelsene.  
 

 
Figur 6: O_BNA1 (grønt areal) ligger innenfor sikkerhetssonen til Nye Veiers tunnelanlegg, beliggende mellom 
B3 og B6.  
 
Kombinerte formål 
I dagens områderegulering er det regulert inn to delområder med kombinert formål 
bolig/tjenesteyting. Bestemmelsene sier at ved detaljregulering må kommunen vurdere behovet for 
å regulere areal til offentlig tjenesteyting, og spesifisere bruken dersom areal reguleres til dette. 
Vurderer kommunen at det ikke er behov for, eller behov for et mindre areal til offentlig 
tjenesteyting reguleres resterende arealer til bolig. Tjenesteyting kan i en reguleringsplan omfatte en 
hel rekke underformål, deriblant barnehage, undervisning, helse/omsorgsinstitusjon, 
kulturinstitusjoner, kirke/religionsutøvelse, forsamlingslokale, administrasjon etc. 
 
Rådmannen ønsker å sikre seg en viss form for fleksibilitet i plan dersom det i fremtiden skulle være 
aktuelt f.eks med etablering av ny skole i området. Blant annet er man kjent med at Oasen på sikt vil 
være på leting etter ny skoletomt. Vi kjenner ikke til hva slags kriterier de har, eller om de har 
kommet til en konklusjon, men Sandnesheia er ett av flere områder som er spilt inn i uformelle 
møter med skolens ledelse. Rådmannen fremmer derfor forslag om å regulere både B1-1 og B4 med 
kombinert arealformål. Gjennom at flere tilgrensede delfelt er regulert med kombinert formål vil 
dette gi friere tøyler når det kommer til tomteutforming i en detaljreguleringprosess. Det åpner også 
opp muligheten for samlokalisering av f.eks skole og barnehage. Dersom det ikke foreligger et klart 
behov for å regulere areal til tjenesteyting vil arealene fortsatt kunne reguleres til bolig. 
Konsekvensen av forslag til endring vil i hovedsak være mer fleksible rammer for plassering av 
bebyggelse for tjenesteyting, med en mulig positiv effekt i form av mulighet for koordinering av flere 
typer tjenesteyting. 
 
Vurdering av innspill 
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Endringsforslaget ble opprinnelig lagt ved som et notat til oppstart av planarbeid for flere delfelt i 
Sandnesheia, men har siden blitt fremmet som en egen sak basert på at endringen knytter seg til 
bestemmelser som hører til områdereguleringen. Det er ikke sendt ut eget varsel med ny innsendelse 
av endringsforslag. Etter rådmannens skjønn vil det ikke være mange parter som blir berørt av 
endringa og responsen som kom inn i forbindelse med varsel om oppstart indikerer at budskapet har 
blitt oppfattet. I notatet vedlagt oppstartsvarsel gjaldt forslag om å endre rekkefølgekrav også B1-1. 
Dette delfeltet er siden tatt ut ved formell innsendelse av endringsforslaget, og forslag til nytt 
rekkefølgekrav berører nå kun BBH1.  
 
Rådmannens forslag om å endre til kombinert formål for B1-1 og B4 har ikke vært sendt på høring. 
Rådmannen vurderer at det ikke er noen som blir direkte berørt av dette i og med at det ikke finnes 
bebyggelse i området nå, og at faktisk bruk og omfang av tjenesteyting må avklares i en 
detaljregulering før utbygging. Tjenesteyting kom inn som politisk forslag ved behandling av 
områdereguleringen, og den endringa som rådmannen nå foreslår oppfattes å være innenfor den 
intensjonen forslaget hadde. Forslaget ble fremmet ved førstegangsbehandling i planutvalget og har 
vært ute på offentlig ettersyn før endelig vedtak av plan. Forslaget som ble fremmet lød som 
følgende, med utdrag fra saksprotokollen:    
 
KRF v/Kittelstad foreslår:  
Rådmannen må vurdere å innregulere deler av byggeområdene til offentlig byggeområder, gjerne i 
nærheten av foreslått innregulert barnehage.  
 
Statsforvalteren i Agder, datert 23.08.21 
Statsforvalteren har ikke kommentert forslag til endring av rekkefølgekrav.  
 
Agder Fylkeskommune, datert 13.08.21 
Etablering av gang- og sykkelsti langs Marnarveien anses som viktig for boligområdet og 
Fylkeskommunen er i utgangspunktet skeptisk til endring i rekkefølgebestemmelsene. O_SGS3.1 ned 
mot Ime er slik de ser det best egnet som en snarvei for skolebarna og vil ikke fungere like bra for 
gående og syklende som skal til og fra sentrum.  
 

Rådmannens kommentar:  
Forslag om endring av rekkefølgebestemmelsene gjelder nå bare for BBH1, og ikke B1-1. 
Hovedhensynet bak ny g/s-vei langs Marnarveien vil være skolevei, og ikke transport fram og 
tilbake til barnehagen. For delområdene som nå detaljreguleres vil o_SGS3 (mot Ime) være 
mest naturlig å bruke for skolebarna. Rekkefølgekravet om g/s-vei langs Marnarveien vil i 
utgangspunktet slå inn ved opparbeidelse av fjerde delfelt.  

 
Advokat Wigemyr, på vegne av Elvehøgda Eiendom AS, datert 13.07.21 
Elvehøgda Eiendom AS er eier og utbygger av boligfelt som er under regulering i felt B3 i gjeldende 
kommuneplan. Området ligger nord for Sandnesheia, på andre siden av Marnarveien. 
 
Den foreslåtte endringen av rekkefølgebestemmelsene for B1-1 og BBH1 vil slik de opplever det 
medføre at realiseringen av gang/sykkelveien langs Marnarveien blir vanskeliggjort og kan trekke 
vesentlig ut i tid. Det er tilnærmet flatt terreng og kortest avstand fra delfeltene til Marnarveien, og 
gående vil etter deres syn heller velge å gå/sykle ut til Vik og videre langs Marnarveien til Mandal, 
Ime skole eller Mandalskrysset.  
 
Det fremheves at når tilførselsveien til Mandal åpner mot slutten av inneværende år vil biltrafikken 
på Marnarveien reduseres sterkt, og i fremtiden vil en stor del av trafikken på denne veien være 
knyttet til boligfeltet i Sandnesheia. Dette er med på å nødvendiggjøre gang/sykkelveien langs 
Marnarveien. Det påpekes videre at gang/sykkelvei SGS5, som er rekkefølgekrav for B2 og B3 og 
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rømningsvei fra tunellen ser ut til å bli ferdigstilt nå i høst. Det er ventelig at B8, B9 og B11 blir utbygd 
først, og det er da å forvente at mange gående og syklende i disse feltene heller vil benytte seg av 
SGS5 enn «skoleveien».  
 
Elvehøgda Eiendom AS vil anmode om at forholdet knyttet til gjennomføring og finansiering av 
gang/sykkelveien blir tema for forhandlinger i en utbyggingsavtale. Det foreslås at forhandlingene på 
dette punkt samordnes med forhandlinger om en utbyggingsavtale for Elvehøgda boligområde og for 
området som i kommuneplanen er satt av til gravlund. På denne måten vil man få en samlet og 
rettferdig fordeling av kostnadene knyttet til gang/sykkelvei.  
 

Rådmannens kommentar 
Forslag om endring av rekkefølgebestemmelsene gjelder nå bare for BBH1, og ikke B1-1. Det 
er riktig at det både vil være mindre høydeforskjeller og kortere avstand mellom BBH1 og 
Mandal sentrum via Marnarveien. Hovedhensynet bak ny g/s-vei langs Marnarveien vil 
likevel være skolevei, og ikke transport fram og tilbake til barnehagen.  
 
SGS5 vil ledes ut på Marnarveien, og vil fortsatt være avhengig av at ny gang- og sykkelvei 
langs fv 455 ferdigstilles for en sammenhengende og trafikksikker skolevei ned til Ime skole 
fra denne retningen. En medvirkende årsak til at det ikke er knyttet et rekkefølgekrav til 
denne er at SGS5 ikke tilfredsstiller kommunens krav til stigningsforhold. 
 
Vi er klar over forholdet knyttet til gjennomføring og finansiering av gang- og sykkelveien, og 
arbeidet med utbyggingsavtale er i gang. Vi har allerede tatt høyde for å koordinere 
innholdet i en avtale med utbygging av Elvehøgda.  

 
Rikke Krågeland, datert 07.08.21 
Mener det vil være urimelig å endre på rekkefølgekravene i denne prosessen, og håper kommunen 
vil være kritisk til å lempe ytterligere på utbyggers krav. Merknadshaver gjentar alle sine tidligere 
innvendinger om at man ikke har areal å avse til gang- og sykkelvei, og at man bør se på alternative 
løsninger. Fra deres standpunkt er ikke behovet stort nok at man kan bruke landbruksjord til dette 
formålet, og man ser ikke noe grunnlag for ekspropriasjon så lenge det finnes andre alternativer til 
g/s-vei.  
 

Rådmannens kommentar: 
Krågelands merknader er kjent fra før og er blitt konkret vurdert i behandling av 
områdereguleringen og klage på vedtatt plan. Forslag til endring av rekkefølgekrav vil få liten 
eller ingen konsekvenser for merknadsstiller.  

 
Vurdering av naturmangfold 
Endringen i rekkefølgekrav eller endring i formål medfører ingen endringer av plassering eller 
størrelse for byggeformål og vil ikke ha konsekvenser for naturmangfoldet.  
 
Økonomiske konsekvenser  
Rådmannen kan ikke se at endringen vil medføre økonomiske konsekvenser for kommunen.  

Konsekvenser for barn og unge  
Dersom endringen vedtas kan dette fremskynde etablering av barnehage i Sandnesheia slik at denne 
står ferdig samtidig som de første beboerne flytter inn i området. Endringen kan samtidig medføre at 
ny gang- og sykkelsti langs Marnarveien ikke ferdigstilles før barnehagen tas i bruk. Når det gjelder 
behovet for g/s-vei er rådmannens vurdering at hensynet til skolevei vil være av større betydning enn 
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transporten som skjer til og fra barnehagen. Etablering av g/s-vei, sett i sammenheng med skolevei 
for de ulike delområdene, vil fortsatt være sikret i planen.  
 
Barn og unges talsperson har blitt presentert saken og støtter seg til rådmannens vurdering.  
 
Konsekvenser for klima og miljø 
Alternativet som er fremmet innebærer en reduksjon i avstand mellom barnehagetomta og de første 
delområdene i Sandnesheia under utbygging. Kortere avstand, der fotgjengere og syklende 
prioriteres, vil tilrettelegge for et mer bærekraftig transportmønster internt i området. Det må 
imidlertid forventes at mye av trafikken utenfra vil være bilbasert.   
 
Konsekvenser for folkehelse 
Traséen som er foreslått som alternativ adkomst til barnehagetomta for gang og sykkeltrafikk vil 
redusere avstanden til barnehagen fra delområdene som etter planen skal bygges ut først. Kortere 
avstander og tilrettelegging vil stimulere til økt gang- og sykkeltrafikk, og vil slå positivt ut i et 
folkehelseperspektiv. Manglende etablering av g/s-sti langs Marnarveien kan på den annen side gi 
økt terskel for fotgjengere og syklende til barnehagen fra Mandal sentrum og omegn.    
 
Konklusjon 
På grunnlag av beskrivelse og vurdering foreslår rådmannen å vedta forslag til endring av 
områderegulering for Sandnesheia boligområde.  
RETT UTSKRIFT 
DATO 19.november.2021 


