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SAMMENDRAG  
Hensikten med planen er å få vurdert og legge til rette for sentrumsnær boligbygging. Som del av dette er det et formål å knytte 
sammen området i sør, der kommunehus, kirke og skole ligger, med området i nord, der sjukeheimen og frivillighetssentralen er 
lokalisert. 
 
Planforslaget har avsatt sju felter til byggeområde bolig. Eksisterende reguleringsplaner er videreført for fire av feltene, mens det 
foreslås fire nye felter. Nord for Iveland kirke er det vist to utbyggingsområder langs med fylkesveien. Innenfor disse tillates det 
totalt maksimalt 33 boenheter. Vest for Iveland gård viser forslaget ett nytt felt til bolig. Dette feltet er avsatt som leilighetsbygg, 
med maksimalt 16 boenheter.  
 
Omkring Iveland kirke er det foreslått et nytt kjøremønster. Dette er i utgangspunktet gjort med tanke på kjøring til og fra skolen. 
Det etableres en ny veg med langsgående parkeringsareal. Dette gir også oversiktlighet for barn og unge. Videre vil dette også gi et 
mer oversiktlig kjøremønster for busstransport til og fra skolen.  
 
I etterkant av offentlig ettersyn er det utført ras- og skredanalyse. Vi har vurdert at den nominelle sannsynligheten for jord- og 
flomskred i planområdet er mindre enn 1/5000, og at kravene i TEK 10 dermed er oppfylt. 
 
Planforslaget hjemler oppføring av maksimalt 112 boenheter. Av disse er det cirka 50 boenheter som er nye i forhold til 
eksisterende bebyggelse og gjeldende reguleringsplaner. Dette gjøres for å styrke Birketveit sentrum, men med mer variert 
bebyggelse. Samtidig knyttes sjukeheimen, Klokkargarden o.l. (nord for planområdet) mer sammen med sentrum av Birketveit 
med kommunehus, skole, kirke, menighetshus, butikk, kafé o.l.  Det er planlagt nye atkomstveger inn i områdene. Men i 
hovedtrekk så legges det opp til videreføring av eksisterende arealbruk i resten av sentrumsområdet.  
 
Etter første offentlig ettersyn har det vært møte med Statens vegvesen. Der ble det forklart forslag til nytt kryss/atkomstveg fra 
fylkesveg 291. Det foreslås å stenge dagens kryss ved Iveland kirke. Nytt kryss foreslås ca. 20-25 meter sør for dagens kryss (før 
brua). Dette for å ivareta egen parkeringsplass ved kirken, samt det nye trafikkmønster til skolen. Som følge av Tjenesteutvalgets 
vedtak 25. januar 2017, er dagens kryss til Iveland kirke beholdt. Planforslaget legger videre opp til at Birketveit sentrum er et 
sentrumsområde og fartsgrensen er lav (40 km/t). Det er lagt opp til at fylkesvei 291, som går gjennom sentrum, forkjørsreguleres. 
Dette forklarer plankartets frisiktlinjer. 
 
Deler av planområdet er i dag landbruksjord. For ett av utbyggingsområdene, BF2, vil fremtidig utbygging medføre omdisponering 
av landbruksjord. Hensikten med planarbeidet er å få vurdert og legge til rette for sentrumsnær boligbygging. Som del av dette er 
det et formål å knytte sammen området i sør, der kommunehus, kirke og skole ligger, med området i nord, der sjukeheimen og 
frivillighetssentralen er lokalisert. Kommuneplanens mål om befolkningsvekst i kommunen er sentral i forhold til at det må 
tilrettelegges for attraktive boligtomter. For å ivareta sentrumsnær boligbygging, styrking av Birketveit som sentrumsområde, og 
samtidig minst mulig inngrep i landbruksjord, er planforslaget formet og utført slik det foreligger. Omdisponeringen vil medføre i 
overkant av 5 daa innmarksbeite, og i underkant av 1 daa fulldyrka jord. For gården Birketveit gård, utgjør dette samlet sett ca. 4 % 
av fulldyrka jord, mens det utgjør ca. 30 % av innmarksbeitet. Konklusjonen er at disse arealene omdisponeres fra landbruk til 
byggeområder. Konklusjonen bygger på en faglig vurdering da områdene er sentrumsnære og det vurderes som samfunnsnyttig å 
omdisponere disse til blant annet boliger. 
 
Med det anbefales at forslag til detaljregulering for Birketveit sentrum legges ut til offentlig ettersyn.  
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1 Bakgrunn for planarbeidet 
Komplett planforslag er innsendt 15.12.2015 av Multiconsult AS på vegne av forslagsstiller Iveland 
kommune. Planforslaget er utført i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-3.  
 
Hensikten er å få vurdert og legge til rette for sentrumsnær boligbygging. Som del av dette er det et formål 
å knytte sammen området i sør, der kommunehus, kirke og skole ligger, med området i nord, der 
sjukeheimen og frivillighetssentralen er lokalisert. 
 
Som del av planarbeidet vil utbyggingsbehovet bli vurdert i forhold til bl.a. kommuneplanens føringer og 
landbruksinteressene. Hensikten er å få vurdert og legge til rette for sentrumsnær boligbygging, og 
videreutvikling av sentrumsfunksjoner.  
 
Kommuneplanens mål om befolkningsvekst i kommunen er sentral i forhold til at det må tilrettelegges for 
attraktive boligtomter. 
 

1.1 Krav om konsekvensutredning 
Kommunen har vurdert behovet for konsekvensutredning, og har konkludert med at det i denne planen 
ikke er behov for konsekvensutredning. Kommunen bestemte likevel at det skulle utarbeides et enkelt 
planprogram i samsvar med PBL § 4-1 og § 12-9. 
 
Hensikten med planprogrammet i dette tilfellet var å avklare utredningsbehovet i forhold til planarbeidet, 
og slik at utredningstemaene som ble fastsatt i planprogrammet ble utredet som del av planbeskrivelsen. 
I møte 11. mars 2015 vedtok teknisk utvalg, Iveland kommune, å legge planprogram ut til offentlig ettersyn, 
samt å starte opp arbeid med detaljregulering for Birketveit sentrum. "Teknisk utvalg godkjenner 
planprogram for regulering av Birketveit sentrum vest for Frikstadveien på Birketveit gård + arealet på 
Iveland gård som vist på kart." 
 
I møte 11. juni 2015 vedtok kommunestyret, Iveland kommune, å legge endret planprogram ut til offentlig 
ettersyn, samtidig med ny melding om oppstart av planarbeidet.   
 
Planprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn samtidig som varsling av oppstart av reguleringsarbeidet.  
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2 Planprosessen, medvirkning 

2.1 Kunngjøring og varsling 
Igangsatt regulering ble kunngjort i Fædrelandsvennen 25. mars 2015 og 26. juni 2015, og på internett, 
www.iveland.kommune.no. Grunneiere, berørte naboer og offentlige myndigheter er varslet per brev 
datert 23. mars 2015 og 24. juni 2015. Planen ble varslet to ganger på grunn av at planområdet ble utvidet i 
forhold til førstegangs kunngjøring.  
 

2.2 Offentlig ettersyn 
Tjenesteutvalget fattet 25. januar 2017 følgende vedtak:  

1. Tjenesteutvalget utsetter 2 gangs høring. Tjenesteutvalget foreslår å beholde BF1, 2 og 5 med 
noe lavere utnyttelse av BF2. Resten av byggeområdene utgår. Adkomst til skole/idrettshall går via 
parkeringsplass ved kirka. 
2. Ved utbygging på dyrka mark skal dette kompenseres ved at det settes av midler på fond som 
skal brukes til nydyrking eller forbedring av eksisterende dyrka mark. Rådmannen bes utarbeide et 
forslag til en slik ordning. 

 
Som følge av overnevnte vedtak, er planområdets avgrensning justert. Det medfører at områdene 
tilhørende Iveland gård utgår fra planen.  
 

2.3 Medvirkning 
Planarbeidet startet ved et oppstartsmøte med Iveland kommune 29. oktober 2014 der også grunneierne 
av Birketveit gård deltok, og det ble varslet oppstart av planarbeid, jf. ovenfor. I forbindelse med varsling av 
oppstart av planen har det kommet ti brev/e-poster med merknader og innspill til planarbeidet. 
Merknadene følger som eget vedlegg. I planbeskrivelsen, eget kapittel, gis et utdrag fra de ulike 
merknadene, samt forslagsstillers kommentar.  
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3 Planstatus og rammebetingelser 

3.1 Overordnede føringer og gjeldende planstatus 
- Kommuneplanens arealdel godkjent 1.6.2011 
- Kommuneplanens samfunnsdel, godkjent 9.10.2014 
- Reguleringsplan for Birketveit sentrum godkjent 17.8.2000 
- Reguleringsplan for Klokkargarden godkjent 1.8.2007 

Kommuneplanens arealdel viser deler av planområdet som LNF-område. 
 
I kommuneplanens samfunnsdel er det formulert målsettinger for utvikling av kommunen. Som mål 4 er 
det sagt: "Iveland kommune er et attraktivt sted som har høyere befolkningsvekst enn 
landsgjennomsnittet". Et par av strategiene for å oppnå det er "Tilrettelegge for attraktive boligtomter med 
gode nærmiljøkvaliteter som fremmer folkehelsen" "Utvikle Birketveit til å bli et attraktivt og levende 
sentrum med gode møteplasser som fremmer integrering, mangfold og tilrettelegger for aktivitet".  
 
I strategien er sagt: "Utvikle Birketveit til å bli et attraktivt og levende sentrum med gode møteplasser som 
fremmer integrering, mangfold og tilrettelegger for aktivitet". 
 
I årsmeldingen for Iveland kommune i 2013 fremgår at innbyggertallet siden 2007 har ligget stabilt over 
1200, og det har vært jevn vekst. Ved årsskiftet 2013/2014 var innbyggertallet 1319, og det stiger utover i 
2014. 

 
Bilde 1 Utsnitt av Birketveit fra kommuneplanens arealdel (hentet fra Knutepunkt Sørlandets kartløsning) 
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Bilde 2 Utsnitt av reguleringsplanbasen for Iveland kommune (hentet fra Knutepunkt Sørlandets kartløsning) 

 
Det er ikke kjennskap til at det pågår reguleringsplanarbeid i området.  
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4 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

4.1 Beliggenhet og avgrensning av planområdet 
Planområdet omfatter Birketveit sentrum øst for Birketveitstjønna, inkludert tidligere reguleringsplan for 
Birketveit sentrum, nordre del av reguleringsplan for Iveland gård, og grenser til reguleringsplan for 
Klokkargarden i nord. 
 
Nedenfor er vist varslet område for planens avgrensning. Planområdet øst for Iveland gård ble utvidet, se 
oppstartskart under. I tillegg er landbruksarealene ved og omkring Birketveit gård tatt med, frem til 
Klokkargarden.  
 
Som følge av Tjenesteutvalgets vedtak 25. januar 2017, er planområdets avgrensning justert. Det medfører 
blant annet at områdene tilhørende Iveland gård utgår fra planen. 

 
Bilde 3 Varslet planområde 

 
Varslet område omfatter hele eller deler av følgende eiendommer: 

Gnr. Bnr.  
31 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 30, 43, 45, 48, 49, 50 
33 1, 7, 14, 22, 24, 47, 50 
600 403 
601 291 
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4.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
En del av planområdet inngår i godkjent reguleringsplan for Birketveit sentrum, og er regulert til ulike typer 
utbyggingsformål. 
 
Nordre del av planområdet er LNF-område i kommuneplanen. Dette er arealer som er i drift, og består dels 
av fulldyrka mark og dels av innmarksbeite.  
 
I tillegg er det tatt med arealer mellom Frikstadveien og Birketveitstjønna. Dette er arealer som i hovedsak 
er brakkmark og våtmark. Også disse arealene er LNF-område i kommuneplanen. 
 
I søndre del av planområdet følger planområdet avgrensningen til eksisterende reguleringsplan for 
Birketveit sentrum. Området omkring Iveland gård var tatt med, men Tjenesteutvalget vedtok 25. januar 
2017 å ta ut denne delen av varslet planområde.  
 

4.3 Stedets karakter 
Birketveit er kommunesenteret i Iveland, og her ligger alle de kommunale funksjonene som kommunehus, 
skole, kirke, sjukeheim og frivillighetssentral. Det er nylig bygget næringsbygget Åkle, som har forretning, 
leiligheter m.m. 
 
Nord for planområdet ligger boligfeltet Klokkargarden, og i tilknytning til dette, sjukeheim og 
frivillighetssentral. 
 
Terrenget innenfor planområdet er vendt mot vest og sør-vest, og har meget gode solforhold. Det er utsikt 
over Birketveitstjønna. 

 
Bilde 4 Flyfoto av Birketveit sentrum (hentet fra Knutepunkt Sørlandets kartløsning) 
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4.4 Landskap 
Området ligger innenfor landskapsregion for skog- og heibygdene på Sørlandet. Området er typisk for 
sørlandsk skoglandskap med småkupert terreng med ulik vegetasjon, hovedsakelig furu og gran. Det er noe 
overflatedyrket mark innenfor områdene i forbindelse med de lokale gårdsbrukene. Området har gode 
solforhold store deler av dagen. Med kommunesentrumsfunksjonen så er store deler av området utbygd 
med bolig- og næringsbebyggelse. Nærområdene består av LNF–områder, hovedsakelig skogarealer. 
 
I henhold til tabeller fra www.gardskart.skogoglandskap.no består Birketveit gård (33/1) av følgende 
markslagsklasser:  

Gnr/bnr Fulldyrka 
jord 

Overflate-
dyrka jord 

Innmarks-
beite 

Produktiv 
skog 

Annet 
markslag 

Bebygd, 
samf m.m. 

Ikke 
klassifisert 

33/1 20,5 0 16,4 2132,3 267,5 13,6 0 

 

 

 

 

 

 

Bilde 5 Utsnitt av markslagskart for Birketveit gård, 
33/1 (hentet fra gardskart.skogoglandskap.no) 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Iveland kirke ligger innenfor planområdet. Det er også flere andre registrerte kulturminner innenfor 
planområdet. Hovedsakelig er dette eldre gravfelt og gravminner, noen av disse er fjernet. 
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Bilde 6 Utsnitt fra miljostatus.no - som viser arkeologiske kulturminner og SEFRAK-registrerte bygninger. 

 

 
Bilde 7: Iveland kirke (utsnitt hentet fra Google streetview) 
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4.6 Naturverdier/naturmangfold 
Det er ingen registrerte naturverdier innenfor planområdet. Nordøst for området er det registrert et 
verneområde for storfugl. Området har funksjon som spill/paringsområde. 
 

4.7 Grønnstruktur, rekreasjonsområder, uteområder (nærmiljø og friluftsliv) 
Planområdet omfatter Birketveit som er kommunesentrum i Iveland. Området blir derfor hovedsakelig 
benyttet til daglige gjøremål som arbeid, skolegang, idrett, handel o.l. Da dette er et lite tettsted, er 
tilgangen til naturen/grønne områder svært god. Både på sommers og vinterstid er mulighetene for 
rekreasjon, turer o.l i nærområdene ubegrensede. 
 

4.8 Trafikkforhold 
Det er i dag lave trafikktall på veiene i Iveland, ca. 1300 i ÅDT på fv. 403, Ivelandsveien, som går gjennom 
planområdet i sør, og ca. 750 i ÅDT på fv. 291, Frikstadveien som mesteparten av planområdet er knyttet 
til. Tallene er for 2014. 
 
Det er derfor ikke kapasitetsproblemer på veinettet, og det vil ikke endres merkbart med de nye 
boligområdene som planlegges. Det er i dag gang/sykkelvei langs deler av både Ivelandsveien og 
Frikstadveien. 
 
Siden trafikken på Frikstadveien er under 1000 i ÅDT, er veitrafikkstøy ikke et aktuelt tema. 
 

4.9 Barns interesser 
Store deler av området er godt egnet for barn til ulike aktiviteter som lek i naturen, bading, fiske o.l. 
Innenfor planområdet ligger det både skole, sfo og idrettsanlegg som daglig blir benyttet av barn og unge i 
ulike aktiviteter. 
 

4.10 Teknisk infrastruktur 
Planområdet er etablert i nærheten av kommunale vann og avløpsledninger. Etter at planen vedtas, 
utarbeides teknisk plan, som blant annet viser hvordan påkoblingen til kommunalt VA-nett er tenkt løst. 
 

4.11 Universell tilgjengelighet 
Gjeldende tekniske forskrifter som omhandler universell utforming, skal benyttes som grunnlag for 
planarbeidet og ved opparbeidelse av nye arealer. 
 

4.12 Grunnforhold 
NGU (Norges geologiske undersøkelse) sine kart viser at området består av båndgneis. Båndgneis er en type 
gneis, dvs den er en omdannet bergart, med nokså regelmessig veksling av lag med forskjellig 
sammensetning og struktur.  
 
Innenfor planområdet er den avsagde fjellknausen ved vegkrysset; Ivelandsveggen. På kommunens 
internettside beskrives veggen "som et enestående vakkert geologisk snitt. Her viser de mest typiske 
bergatene i Iveland og deres opptreden på en illustrerende måte. 
 
Området nord i Iveland har mye amfibolitt, men mot syd og vest dominerer steintypen båndgneis med sine 
lyse og mørke striper. I den avsagde fjellknausten er dette den viktigste mørke fjelltypen. Den har en grå 
blanding av mineralene amfibol og feltspat, og i denne er det mange lyse striper (bånd) av feltspat og 
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kvarts, samt sorte striper av glimmer og amfibol. Stripene faller variert 50° - 70° ned mot vest. Båndgneisen 
er en bergart dannet under bevegelsene i fjellkjeden for 1000-1100 mill. år siden. 
 
I fjellskjæringen ser vi at båndneisen viser myke foldninger og danner bølgete striper som vitner om sterk 
deformasjon. Det mest slående trekk ved denne vakre skjæringen er det store mønsteret av lyse årer og 
ganger, en marmorering kan vi si. De lyse granittgangene er av kvarts feltspat, men har sorte krystaller av 
det magnetiske jernmineralet magnetitt. Her er også små klumper av den sorte glimmeren biotitt." 

 
Bilde 8 Ivelandsveggen (bildet er hentet fra www.iveland.kommune.no) 

 
Det er registrert jord- og flomskredfare i områdene rundt bekkedalen som har utløp ved Iveland skole. Se 
sonen på kart nedenfor.  
 

 
Bilde 9 Utsnitt av kart som viser potensielt skredfare (hentet fra miljostatus.no) 
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5 Beskrivelse av planforslaget 

5.1 Hovedtrekk i planforslaget 

 
Bilde 10 Forslag til detaljregulering for Birketveit sentrum 

Ovenfor er vist plankartet. Det er vist sju felter avsatt til byggeområde bolig. Eksisterende reguleringsplaner 
er videreført for fire av feltene, mens det foreslås fire nye felter. Nord for Iveland kirke er det vist to 
utbyggingsområder langs med fylkesveien. Innenfor disse tillates det totalt maksimalt 33 boenheter. Vest 
for Iveland gård viser forslaget ett nytt felt til bolig. Dette feltet er avsatt som leilighetsbygg, med 
maksimalt 16 boenheter.  
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Omkring Iveland kirke er det foreslått et nytt kjøremønster. Dette er i utgangspunktet gjort med tanke på 
kjøring til og fra skolen. Det etableres en ny veg med langsgående parkeringsareal. Dette gir også 
oversiktlighet for barn og unge. Videre vil dette også gi et mer oversiktlig kjøremønster for busstransport til 
og fra skolen.  
 
I etterkant av offentlig ettersyn er det utført ras- og skredanalyse. Dette med bakgrunn i at forrige versjon 
av planen viste at det var avsatt en sone som angir potensielt skredfareområde ved skolen. Dette var i 
henhold til kartdata fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat. I forhold til rapporten, så vurderer vi 
følgende:  

Aktsomhetskartet for snøskred viser at det er potensielle løsneområder langs sidene av bekken hvor 
det er skrenter. Disse skrentene er så bratte at snøen ikke vil akkumuleres i disse områdene. I tillegg 
er det mye skog og busker i området som hindrer akkumulering av snø. 
Det er ikke observert forhold som tilsier at steinsprang som kan ramme planområdet. 
Det er markert potensielle løsneområder for jord og flomskred nederst mot skolen. Området her er 
tett vegetert og løsmassene består av tynn morene. Aktsomhetsområdet ligger i en sidedal til elven 
som renner ned Kyrkjedalen og det er derfor begrenset hvor mye vann som vil følge dalen gjennom 
aktsomhetsområdet ned mot skolen. Fra Kverndalen og Skrømevannet vil vannet samles og ledes 
mot Kyrkjedalen og ned mot sørsiden av kirken mot Birketveitvannet. Dette kombinert med 
værdata, gjør at Multiconsult vurderer den nominelle sannsynligheten for at jord- og flomskred kan 
ramme planområdet er mindre enn 1/5000. 

 
Nedenfor vises tabell som viser areal fordelt på de ulike formål: 

Bebyggelse og anlegg Frittliggende småhusbebyggelse 20 502 m2 
 Konsentrert småhusbebyggelse 2 497 m2 
 Blokkbebyggelse 1 977 m2 
 Tjenesteyting 6 311 m2 
 Undervisning 9 597 m2 
 Kirke 7 323 m2 
 Forsamlingslokale 3 655 m2 
 Idrettsanlegg 14 508 m2 
 Energianlegg 35 m2 
 Vann- og avløpsanlegg 79 m2 
 Lekeplass 673 m2 
 Bolig/Forretning/Næring 1 692 m2 
 Bolig/Forretning 9 620 m2 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Veg 12 486 m2 
 Fortau 1 601 m2 
 Gatetun 658 m2 
 Gang-/sykkelveg 1 128 m2 
 Gangveg/Gangareal 1 800 m2 
 Annen veggrunn - tekniske anlegg 1 041 m2 
 Annen veggrunn - grøntareal 12 859 m2 
 Kollektivholdeplass 96 m2 
 Parkeringsplasser 3 370 m2 
Grønnstruktur Turveg 283 m2 
 Park 18 953 m2 
Landbruks-, natur og friluftsområder LNFR-areal 99 554 m2 
Bruk og vern av sjø og vassdrag Friluftsområde i sjø og vassdrag 46 426 m2 
Hensynssoner Faresone - Høyspenningsanlegg 9 971 m2 
 Sikringssone - Frisikt 130 m2 
 Angitt hensynssone - Bevaring kulturmiljø 2 880 m2 
 Båndlegging etter lov om kulturminner 6 767 m2 
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5.2 Planlagt arealbruk 
Planforslaget hjemler oppføring av maksimalt 112 boenheter. Av disse er det cirka 50 boenheter som er nye 
i forhold til eksisterende bebyggelse og gjeldende reguleringsplaner. Dette gjøres for å styrke Birketveit 
sentrum, men med mer variert bebyggelse. Samtidig knyttes sjukeheimen, Klokkargarden o.l. (nord for 
planområdet) mer sammen med sentrum av Birketveit med kommunehus, skole, kirke, menighetshus, 
butikk, kafé o.l.  Det er planlagt nye atkomstveger inn i områdene. Men i hovedtrekk så legges det opp til 
videreføring av eksisterende arealbruk i resten av sentrumsområdet.  
 

5.3 Bebyggelsens plassering og utforming 
Tiltaket i reguleringsplanen er nye byggeområder med tilhørende anlegg for boliger, innenfor ulike områder 
i Birketveit sentrum. 
 
Målet er å legge til rette for attraktive boligområder, og binde den sørlige og nordlige delen av Birketveit 
sentrum sammen. Dette vil øke attraktiviteten, og bidra til å oppfylle mål og strategi i kommuneplanen. 
 

5.4 Parkering 
Planforslaget setter krav til parkeringsdekning innenfor og i nærheten av de aktuelle byggeområdene. Det 
er flere parkeringsplasser som skal betjene de offentlige tilbudene innenfor planområdet. Med tanke på 
trafikksikkerhet og oversiktlighet er det foreslått en veg med langsgående parkering for kjøring til og fra 
skolen.  
 

5.5 Trafikkløsninger 
Dagens trafikkløsninger beholdes innenfor området. Planen legger imidlertid opp til nye atkomstveger i 
forbindelse med nye byggeområder. Vegene skal etableres etter gjeldende normer og forskrifter og betjene 
byggeområdene på en god måte.  
 
Etter første offentlig ettersyn har det vært møte med Statens vegvesen. Der ble det forklart forslag til nytt 
kryss/atkomstveg fra fylkesveg 291. Det foreslås å stenge dagens kryss ved Iveland kirke. Nytt kryss foreslås 
ca. 20-25 meter sør for dagens kryss (før brua). Dette for å ivareta egen parkeringsplass ved kirken, samt 
det nye trafikkmønster til skolen. Som følge av Tjenesteutvalgets vedtak 25. januar 2017, er dagens kryss til 
Iveland kirke beholdt. Planforslaget legger videre opp til at Birketveit sentrum er et sentrumsområde og 
fartsgrensen er lav (40 km/t). Det er lagt opp til at fylkesvei 291, som går gjennom sentrum, 
forkjørsreguleres. Dette forklarer plankartets frisiktlinjer.  
 

5.6 Uteoppholdsareal, lekeplasser, friområder og parker 
Planforslaget viderefører både lekearealer, sentrale uteområder og friområdene i nærheten som ved 
dagens situasjon. I tillegg etableres det en nye felles lekeplass i tilknytning til de nye boligområder.  
 

5.7 Landbruksfaglige vurderinger 
Deler av planområdet er i dag landbruksjord, som for eksempel fulldyrka jord, overflatedyrka jord eller 
innmarksbeite. For ett av utbyggingsområdene, BF2, vil fremtidig utbygging medføre omdisponering av 
landbruksjord. Hensikten med planarbeidet er å få vurdert og legge til rette for sentrumsnær boligbygging. 
Som del av dette er det et formål å knytte sammen området i sør, der kommunehus, kirke og skole ligger, 
med området i nord, der sjukeheimen og frivillighetssentralen er lokalisert. Kommuneplanens mål om 
befolkningsvekst i kommunen er sentral i forhold til at det må tilrettelegges for attraktive boligtomter. 
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For å ivareta sentrumsnær boligbygging, styrking av Birketveit som sentrumsområde, og samtidig minst 
mulig inngrep i landbruksjord, er planforslaget formet og utført slik det foreligger. Nedenfor er angitt en 
tabell som viser omtrentlig omdisponering av landbruksjord, innenfor klassifiseringen i 
arealbrukskategoriene.  

 BF2 Totalt 
Fulldyrka jord 820 m2 820 m2 

Overflatedyrka jord  0 m2 
Innmarksbeite 5.058 m2 5.058 m2 

 
Som tabellen viser, så vil omdisponeringen medføre cirka 5 dekar innmarksbeite, og i underkant av 1 dekar 
fulldyrka jord. For gårdene Iveland gård og Birketveit gård, utgjør dette samlet sett ca. 4 % av fulldyrka jord, 
mens det utgjør ca. 30 % av innmarksbeite.  
 
Konklusjonen er at disse arealene omdisponeres fra landbruk til byggeområder. Konklusjonen bygger på en 
faglig vurdering da områdene er sentrumsnære og det vurderes som samfunnsnyttig å omdisponere disse 
til blant annet boliger. 
 

5.8 Naturmangfold 
I henhold til naturmangfoldlovens § 7 er tiltaket vurdert ut ifra prinsippene i lovens §§ 8-12.  
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Når det gjelder § 8, kunnskapsgrunnlaget, er området vurdert ut ifra kjent kunnskap. Naturbase og 
Artsdatabanken er lagt til grunn. Innenfor planområdet har man god kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand. Det finnes ingen registreringer innenfor 
planområdet i naturbasen.  
 
Når det gjelder kravet til kunnskap om naturmangfold i nml § 8, vises det til at planområdet i hovedsak er å 
oppfatte som et bebygd område. Selv om planforslaget arealmessig i liten grad berører naturmangfold, er 
det likevel foretatt en utsjekk i naturbasen til Direktorat for naturforvaltning og Artsdatabankens artskart, 
jf. tiltaket berører natur. Det er ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter på Norsk 
rødliste for arter i planområdet. Kravet i § 8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig 
kunnskap, er da oppfylt.  
 
9 – Føre-var-prinsippet 
Det planlagte tiltaket er av en slik art at man har god kunnskap og erfaringsgrunnlag til å kunne forutsi 
konsekvensene av tiltaket. Basert på kunnskapsgrunnlaget, og allerede foretatte utbygginger i området, er 
tiltaket vurdert å ikke gi store/irreversible konsekvenser for naturmangfoldet. 
 
10 – Økosystemtilnærming og samlet belastning  
Dersom man vurderer tiltaket i større sammenheng, må man se på hvordan tiltaket kan virke inn på andre 
økosystemer. I dette tilfellet vil ikke planforslaget påvirke spesielle økosystemer. Vurdert ut i fra 
naturmangfoldloven anses tiltaket samlet sett derfor ikke å gi negative konsekvenser for naturverdiene i 
området.  
 
§ 11 – Kostnader ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver  
Naturmangfoldloven slår fast at tiltakshaver er ansvarlig dersom forurensning skulle inntreffe. Kostnader til 
å hindre eller begrense skader hviler dermed på tiltakshaver, så vidt det er rimelig i forhold til tiltakets og 
skadens karakter. Tiltak for å unngå skader er å benytte seg av miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.  
 
§ 12 – Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder  
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Naturmangfoldlovens § 12 omhandler miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, men også vurderinger av 
alternative lokaliseringer av tiltaket. Det skal i forbindelse med utbygging av tiltaket benyttes teknikker og 
driftsmetoder som for dette prosjektet er best mulig egnet og miljøforsvarlige. Da dette er et tiltak på et 
konkret eiet område, er ikke alternativ lokalisering aktuelt. 
 

5.9 Sosial og teknisk infrastruktur. Planlagte offentlige anlegg. 
Det er nærliggende kommunalt VA-nett, og boligene må koble seg på dette. De detaljerte tekniske 
løsningene avklares i forbindelse med teknisk plan. Denne utarbeides etter at detaljregulering er vedtatt. 
  

5.10 Universell utforming 
Planforslaget og fremtidig bebyggelse vil forholde seg til gjeldende tekniske forskrifter, der krav om 
tilgjengelig boenhet er angitt.  
 

5.11 Rekkefølgekrav 
Det er i planbestemmelsene stilt krav om at før det gis rammetillatelse skal det foreligge godkjente tekniske 
planer. Dette ivaretar veg-, vann- og avløpsløsningene som området skal tilknyttes. Før det gis 
rammetillatelse til opparbeidelse av ny bebyggelse og anleggsarbeid innenfor dyrka mark, skal det være 
utarbeidet en plan for hvordan matjorda sikres. Før det gis igangsettingstillatelse for ny boligbebyggelse 
innenfor BF1-BF2, BB1 skal det være utarbeidet godkjent utomhusplan for nærliggende lekeplass og 
turveger. Videre er det enkelte rekkefølgebestemmelser før det kan gis brukstillatelse for feltene BF1, BF2, 
BB1, BTU og BIA.  
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6 Risiko og sårbarhet, ROS-analyse 

6.1 Metode  
Hensikten med en ROS-analyse er å gjennomføre en systematisk kartlegging av uønskede hendelser for 
derigjennom å identifisere hvordan prosjektet eventuelt bør endres for å redusere risikoen til et 
akseptabelt nivå. 
 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet veileder for kommunale risiko- og 
sårbarhetsanalyser. I den forbindelse er det tatt utgangspunkt i sjekkliste for kommunale areal-, 
regulerings- og bebyggelsesplaner som er vist i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskapsrapport 
GIS i samfunnssikkerhet og arealplanlegging (2011). Nevnte sjekkliste er gjennomgått i henhold til krav i 
plan- og bygningsloven. Vurderingen er gjort for å finne mulige risiko- og sårbarhetsforhold som har 
betydning for om arealet er egnet til formålet. Videre om det er behov for endringer i slike forhold som kan 
komme av planlagt utbygging. Tiltak som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må gjelde uansett hva 
ROS-analysen viser, som for eksempel grunnforurensning, støy- og luft forurensning.   

6.2 Analyse  
Nedenfor følger en oppsummering av de hendelsene som risiko- og sårbarhetsanalysen har påvist har en 
betydning for tiltaket.  
 

Tabell 6-1. Grønt er utenfor risiko-området, gult krever tiltak og rødt krever tiltak iverksatt. 

 Aktuelle tema:  
Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

1. Masseras/-skred Mindre sannsynlig Kritisk  

14. Kulturminne-/miljø Mindre sannsynlig En viss fare  

24. Park/rekreasjonsområde Mindre sannsynlig Ufarlig  

25. Vannområde for friluftsliv Mindre sannsynlig Ufarlig  

33. Høyspentlinje (em-stråling) Mindre sannsynlig Kritisk  

44. Ulykke i av-/påkjørsel Mindre sannsynlig Kritisk  

45. Ulykke med gående/syklende Mindre sannsynlig Kritisk  

46. Ulykke ved anleggsgjennomføring Mindre sannsynlig Kritisk  

48. Er det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten Lite sannsynlig Katastrofalt  

 

Tabell 6-1. Oppsummerende ROS-matrise. 

 Konsekvens 
 

Sannsynlighet 
 

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt 

Meget sannsynlig      

Sannsynlig 
 

     

Mindre sannsynlig 24, 25 14 1, 33,  
44, 45, 46 

  

Lite sannsynlig 
 

    48 
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6.3 Vurdering av risikoreduserende tiltak / Avbøtende tiltak  
 
6.3.1 Hendelser med lav risiko  

14 Kulturminne/-miljø  
I forbindelse med varsel om oppstart ble det opplyst om at Iveland gård ligger innenfor planområdet, og at 
ny plan bør sikre vern av bebyggelsen. Videre finnes det automatisk fredete kulturminner innenfor 
planområdet, og fylkeskommunen opplyser om at det er nødvendig med en miljørevisjon av kjente 
kulturminneverdier. Når det gjelder detaljregulering for Birketveit sentrum sikres dette ved at 
gårdsbebyggelsen avmerkes med hensynssone kulturmiljø og linje "bygg som skal bevares". Det samme 
gjelder områder/bygg som i databasen Askeladden er registrert som kulturminne/-miljø.   
 

24 Park/rekreasjonsområde 
Planforslaget omfatter eksisterende park og badeområde ned mot Birketveitstjønna. Det foreslås at 
gjeldende status og bruk videreføres her. Det er mindre sannsynlig at plantiltaket kan få konsekvenser for 
parken og badeområdet som rekreasjonsområde. Men konsekvensen anses som ufarlig.  
 

25 Vannområde for friluftsliv 
Planforslaget omfatter eksisterende park og badeområde ned mot Birketveitstjønna. Det foreslås at 
gjeldende status og bruk videreføres her. Det er mindre sannsynlig at plantiltaket kan få konsekvenser for 
parken og badeområdet som rekreasjonsområde. Men konsekvensen anses som ufarlig. 
 
 
6.3.2 Hendelser med middels risiko  

1 Masseras/-skred 
På skrednett.no viser et aktsomhetskart for jord- og flomskred, et aktsomhetsområde innenfor 
planområdet. Fareområder innenfor planområdet bør vises med en hensynssone, i tillegg til at det må gis 
planbestemmelser til dette aktsomhetsområdet. Det er mindre sannsynlig at hendelsen vil skje og få skade 
på eksisterende bebyggelse, men dersom det skjer, anses konsekvensen som kritisk. 
 

33 Høyspentlinje (em-stråling) 
Statens strålevern har angitt anbefalinger i forbindelse med etablering av boliger som ligger ved 
høyspentlinjer. Det vises blant annet til forskning som har funnet ut at det er en mulighet for økt risiko for 
at barn som vokser opp i boliger der magnetfeltet er over 0,4 μT (mikrotesla), utvikler leukemi. 0,4 μT er 
verken en tiltaksgrense eller en absolutt grenseverdi. Målsettingen er å hindre eller redusere antall nye 
situasjoner som innebærer nærhet mellom bygg (boliger, skoler, barnehager o.l.) og høyspentanlegg. For 
Birketveit er det etablert en høyspentlinje gjennom planområdet. Det anbefales ingen bygging innenfor 
faresone – høyspenningsanlegg. Alternativt bør høyspentlinjen legges i jordkabel. For de boligene det 
gjelder, må det stilles rekkefølgekrav om jordkabel før det gis igangsettingstillatelse. 
 

44 Ulykke i av-/påkjørsler  
Det vil alltid eksistere en sannsynlighet for trafikkuhell langs vegnettet, og planforslaget antas dermed å ha 
sannsynlighet for ulykker, men eventuell ulykke vil kunne være en kritisk konsekvens.  
 

45 Ulykke med gående/syklende  
Det vil alltid eksistere en sannsynlighet for trafikkuhell langs vegnettet. Trafikkmengden antas å øke med 
etablering av ny boligbebyggelse. Planforslaget antas dermed å ha sannsynlighet for ulykker, men eventuell 
ulykke vil kunne være en kritisk konsekvens. 
 

46 Ulykke ved anleggsgjennomføring  
Det vil være en generell ulykkesrisiko ved anleggsgjennomføring. Ulike lovverk regulerer imidlertid 
virksomheter som skal operere i området. Når det gjelder ulykke ved anleggsgjennomføring vurderes det 
som sannsynlig, mens konsekvensene vurderes som kritiske. Området skal merkes/skiltes og sikres for 
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uvedkommende. Eventuelle anleggsarbeider kan bare gjennomføres etter godkjent tillatelse fra kommunen 
og må gjennomføres av kompetent foretak. Spesielle tiltak utover dette anses ikke å være nødvendig.  
 

48 Er det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten  
Planområdet omfatter sentrumbebyggelse i Iveland kommune. Deriblant offentlige tjenester som skole, 
idrettsanlegg, kirke og kommunehus. Dette er en del av kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse 
som er utført i samarbeid med de fire Setesdalskommunene. Kommunen har et beredskapsprosedyrer, 
dersom slike hendelser skulle inntreffe. Videre er det foretatt flere forebyggende tiltak de seneste årene. I 
forhold til detaljregulering for Birketveit sentrum, er det ingen spesielle tiltak som anses å være nødvendig. 
 
  
6.3.3 Hendelser med høy risiko  

Det er ikke påvist hendelser som er vurdert med høy risiko. 
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7 Merknader til varsel om oppstart, innkomne merknader 

7.1 Innkomne merknader 
I forbindelse med varsling av oppstart av planen har det kommet ti brev/e-poster med merknader og 
innspill til planarbeidet. Merknadene følger som eget vedlegg.  
 
Nedenfor følger sammendrag av innkomne merknader i forbindelse med varsel om oppstart.  
 
Fylkesmannen i Aust-Agder, landbruksavdelingen, brev datert 21.04.15:  
Fylkesmannen viser til at avgrensningen er endret i forhold til orienteringen som ble holdt i 
fylkeskommunes planforum 4. desember 2014. Da var landbruk et utredningstema, men det gjaldt 
Birketveit gård. Nå er dette området tatt ut, men området omkring Iveland gård er tatt inn. De samme 
vurderingene av landbruksinteresser må gjøres for dette området. Fylkesmannen vil for øvrig bemerke at 
den avgrensningen av planområdet som nå legges til grunn for det videre arbeidet, synes å være uheldig ut 
fra selve formålet med planarbeidet.  
 
Fylkesmannen vil videre minne om prinsippene i naturmangfoldloven § 8 til 12, og at vurderingen av disse 
skal fremgå av beslutningen. Samtidig bemerkes at opplegg for medvirkning i planprosessen normalt bør 
fremgå av planprogrammet. Det minnes spesielt om kommunens særlige ansvar for at barn/unge og andre 
grupper som krever spesiell tilrettelegging sikres gode muligheter for medvirkning. Fylkesmannen forventer 
at det i planbeskrivelsen gjøres rede for hvordan barn er sikret trygg atkomst til og fra planområdet til bl.a. 
barnehage, skole og andre aktuelle områder, og at det er satt av tilfredsstillende lekeareal innenfor 
planområdet. Videre skal risiko- og sårbarhetsanalyse utføres i henhold til PBL § 4-3. Fylkesmannen 
berømmer kommunen for å prioritere arbeid med sentrumsnær boligbebyggelse som en oppfølging av mål 
og strategier i kommuneplanens samfunnsdel.  

 
Forslagsstillers kommentar: 
Når det gjelder planavgrensningen er det foretatt nytt varsel oppstart av planarbeid. Videre er 
innspillet ivaretatt, jf. plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse og ROS-analyse. 

 
Aust-Agder fylkeskommune, fylkesrådmannen, brev datert 21.04.15 (mottatt 08.05.15):  
Fylkeskommunens plan- og naturseksjon vil sterkt anbefale at kommunen holder fast på den opprinnelige 
avgrensning, siden det området som er tatt ut tilhørende Birketveit gård utgjør en del av sammenhengen i 
sentrumsområdet. Dersom området tas med vil det være enklere å avklare de ulike elementene som 
sammen bidrar til helhetsoppfatningen av Birketveit sentrum. I tillegg bør området være med for å få et 
best mulig grunnlag for prosess rundt avklaringen av grensedragningen mellom landbruksområder og 
fremtidige utviklingsområder.  
 
Fylkeskommunens kulturminnevernseksjon informerer om at Iveland gård ligger innenfor planområdet og 
at ny plan bør sikre vern av bebyggelsen og det anbefales at gårdstunet avmerkes med hensynssone 
kulturmiljø på plankartet. Videre finnes automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. 
Fylkeskommunen opplyser om at det er nødvendig med en miljørevisjon av kjente kulturminneverdier og 
en eventuell supplerende arkeologisk registrering for å avklare forholdet til automatisk fredete 
kulturminner. Fylkeskommunen vil synfare området først, for deretter utarbeide et kostnadsoverslag som 
vil bli oversendt i egen ekspedisjon.  
 

Forslagsstillers kommentar: 
Innspillet er ivaretatt, jf. plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse og ROS-analyse. Til 
opplysning så er gårdstunet avmerket med hensynssone kulturmiljø på plankartet, samt at 
opprinnelig avgrensning er videreført. 

 
Direktoratet for mineralforvaltning, brev datert 22.04.15:  
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DMF kan ikke se at det foreslåtte planområdet kommer i konflikt med kjente mineralressurser. De har 
derfor ingen merknader til saken på dette stadiet.  
 

Forslagsstillers kommentar: 
Innspillet er tatt til etterretning.  

 
Finn Sand, grunneier av Iveland Gård, brev datert 27.04.15:  
Sand viser til gjeldende planer om 121 tomter i lia bak gårdstunet til Iveland gård. Det er ønskelig å fremme 
et forslag som gir mulighet til å ta i bruk dette feltet i nær fremtid, samt lage en fornuftig løsning på 
infrastrukturen som gjør dette mulig, og samtidig gi mulighet til flere boliger midt i Birketveit sentrum. Sand 
har vedlagt to skisser. Den ene viser tomter og en atkomstveg fra Frikstadveien og opp mot det planlagte 
boligfeltet. På skisse 2 er det tegnet inn foreslått grense for det som blir igjen rundt Iveland gård.  
 

Forslagsstillers kommentar: 
Det er avholdt flere møter med Finn Sand. Det vises til Tjenesteutvalgets vedtak 25. januar 2017, 
der områder tilknyttet Iveland gård tas ut av planen.   

 
Fast Norway Invest AS, v/styreleder Henrik Selstam, epost datert 06.05.15:  
Selstam ønsker at foreslått veg forbi Iveland gård planlegges slik at den kommer frem til det planlagte 
boligfeltet. Dette er vist på en skisse og utfyller skissen fra Finn Sand.  
 

Forslagsstillers kommentar: 
Se kommentar ovenfor.   

 
Nedenfor følger sammendrag av innkomne merknader i forbindelse med 2.gangs oppstartsvarsel: 
 
Fylkesmannen i Aust – Agder, datert 15.7.2015 
Utvidelsen av planområdet er i tråd med deres varsel til 1.gangs varselet. Fylkesmannen gir sin støtte til 
denne utvidelsen av planområdet og viser ellers til deres innspill til 1.gangs varselet. 
 

Forslagsstillers kommentar: 
Innspillet er tatt til etterretning.  

 
Aust – Agder fylkeskommune, datert 1.7.2015 
Endringen av planområdet er i tråd med deres innspill til 1.gangs varselet. Fylkeskommunen har ingen nye 
merknader til planarbeidet. 
 

Forslagsstillers kommentar: 
Innspillet er tatt til etterretning.  

 
Agder Energi Nett, datert 11.8.2015 
Agder Energi Nett AS har flere nettstasjoner i det regulerte området. Ny bebyggelse eller andre tiltak må 
ikke gjøre adkomstmuligheten til Nettselskapets anlegg vanskeligere enn i dag eller medføre ulemper i 
forbindelse med drift og vedlikehold av nettanleggene. Kapasitet på eksisterende anlegg er begrenset. 
Forsterkninger og evt nybygging av nettanlegg må påregnes. Den som utløser tiltak, må påregne å dekke 
kostnadene med nyanlegg. 
 

Forslagsstillers kommentar: 
Innspillet er ivaretatt, jf. plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse og ROS-analyse. 

 
Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), epost datert 28.7.2015:  
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NVE informerer om at aktsomhetskart for jord- og flomskred viser et aktsomhetsområde innenfor 
planområdet. I reguleringsplan må reell skredfare utredes. Det må dokumenteres tilstrekkelig sikkerhet 
mot skred i henhold til TEK10, jamfør NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar. 
 

Forslagsstillers kommentar: 
Innspillet er ivaretatt, jf. plankart. Planbestemmer, planbeskrivelse og ROS-analyse. 

 
Finn Sand, brev datert 29.6.2015: 
Sand aksepterer utvidelsen og viser til tidligere innsendte kommentarer.  
 

Forslagsstillers kommentar: 
Innspillet er tatt til orientering.  
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8 Vedlegg 
 

- Detaljregulering for Birketveit sentrum, plankart datert 10. desember 2015, sist revidert 5. mai 
2017.  

 
- Tilhørende planbestemmelser, datert 10. desember 2015, sist revidert 5. mai 2017.  

 
- Risiko- og sårbarhetsanalyse, ROS, datert 4. desember 2015.  

 
- Planprogram for detaljregulering for Birketveit sentrum, datert 9. februar 2015, sist revidert 24. 

juni 2015.  
 

- Kopi av innkomne merknader.  
 

- Varselsbrev, annonser og adresseliste.  
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