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Saksmappe: 2017/420 -5029/2017 
Saksbehandler: IEF 
Dato:                   15.05.2017 

 
 

Saksframlegg 
 

Iveland kommune 
  
 
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

 
Søknad om regodkjenning av hjortehegn samt 
etablering av villsvinhegn  
 
  
Rådmannens innstilling: 
Tjenesteutvalget gir i medhold av Forskrift om hold av vilt i fangenskap, oppdrett av vilt i 
innhegnet område, og om jakt på oppdrettet utsatt vilt, Kristoffer Kallhovd tillatelse til å 
etablere hjortehegn på gnr 48, bnr 1 og 2, samt etablere villsvinhegn under følgende 
forutsetninger: 
1: Hjortehegnet må etableres slik det ble godkjent i 2003, med de vilkår som ble satt den 
gang. 
2: Inngjerdingen til villsvin må sikres i henhold til forskrift, samt holdes i en forsvarlig stand. 
Kratt og vegetasjon må holdes borte fra strømkabel.  
3: Det settes en grense på maks 5 sugger med kultinger i hegnet samtidig. 
 
 
SAKSUTREDNING 
 
Bakgrunn for saken 
Kristoffer Kallhovd kjøpte for noen år siden gnr 48, bnr 1 og 2 på Frigstad. Tidligere eier, 
Gunnar S. Frigstad, fikk i 2003 tillatelse til å etablere hjorteoppdrett på eiendommen. Planene 
ble ikke fullført den gang. Kristoffer Kallhovd ønsker nå å ta opp igjen planene om 
hjorteoppdrett, og søker om regodkjenning av hjorteoppdrettet som ble godkjent i 2003. I 
tillegg søker Kallhovd om tillatelse til å etablere et villsvinhegn.  
 
Søknaden man mottok var litt mangelfull. Man ba i e.post datert 28 februar om ytterligere 
opplysninger vedrørende villsvinhegnet, da med tanke på arealstørrelse, antall dyr, opplegg 
for anskaffelse av livdyr, gjerdetype osv før søknaden kunne sendes på høring. 
Opplysningene ble mottatt i påsken, men ble dessverre registrert noen dager senere, slik at 
søknaden ble sendt på høring med kun to ukers høringsfrist. Man har mottatt svar fra 
fylkeskommunen, men ikke mattilsynet pr 9.5.2017. 
 
Formelt grunnlag 
Forskrift om hold av vilt i fangenskap, oppdrett av vilt i innhegnet område, og om jakt på 
oppdrettet utsatt vilt. 
Naturmangfoldsloven 
Vurderinger og konsekvenser 
Aust og –Vest Agder fylkeskommune har følgende merknad til planen: «Viser til søknaden 
om oppdrett av hjort og villsvin på gnr. 48, bnr. 1 og 2  i Iveland kommune. 
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Fylkeskommunen har ingen merknader til videreføring av det etablerte hjortevilthegnet på 
eiendommen.  
Fylkeskommunen er skeptisk til villsvinoppdrett på grunn av rømningsfare. Selv en liten fare 
for rømning er uakseptabel fordi konsekvensene kan bli svært negative og irreversible. 
Forskrift om hold av vilt i fangenskap, oppdrett av vilt i innhegnet område, og om jakt på 
oppdrettet utsatt vilt har bestemmelser om gjerdehold i § 4-4.. Disse er utformet slik at faren 
for rømning skal være på et samfunnsmessig akseptabelt lavt nivå. Dersom det gis tillatelse 
til villsvinoppdrett må sikkerheten mot rømning følges opp i henhold til forskriften både ved 
etablering og framtidig drift av innhegningen. Dersom søknaden innvilges oppfordres 
kommunen til å gjennomføre framtidige inspeksjoner av innhegnet område i henhold til § 5-
1.» 
 
På bakgrunn av fylkeskommunens uttalelse, samt saksutredningen fra 2003, anbefaler man at 
hjortehegnet godkjennes.  
Når det gjelder villsvinoppdrettet, er allerede dyr anskaffet, og holdes i garasjebygg. Det er 
ikke søknadspliktig å anskaffe villsvin, så lenge man holder de i lukket bygning. Hold av 
villsvin i innegjerdet område er søknadspliktig etter Forskrift om hold av vilt i fangenskap, 
oppdrett av vilt i innhegnet område, og om jakt på oppdrettet utsatt vilt. § 4-4 beskriver krav 
til gjerde og strømsikring. Planlagte innhegning tilfredsstiller disse kravene.  
Det er ikke beskrevet antall dyr man planlegger å ha i hegnet. Ut fra hegnets størrelse setter 
man 5 sugger som maks antall mordyr man kan ha i hegnet samtidig. 
 
Det er viktig å holde vegetasjonen under strømkabelen nede. Store deler av hegnet er planlagt 
lagt på fjell, der gjerdestolper og strømstolper bores ned. Det vil likevel være viktig å holde 
strømkabelen fri for vegetasjon. Søker er selv ansvarlig for at dette holdes i orden. Søker 
kommer inn under produksjonstilskuddssystemet med hjort og villsvinoppdrett, og kan bli 
plukket ut til « 5% kontroll», som alle andre som søker produksjonstilskudd. Kontroll av 
gjerde vil bli foretatt i forbindelse med denne kontrollen.  
 
Vurderinger etter naturmangfoldsloven:    
Naturmangfoldloven § 7 sier at prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Negative konsekvenser for naturmangfold 
skal minimeres ved hjelp av økologisk vitenskapelig kunnskap og «føre var» prinsippet. Ved 
søk i naturbase.no ser man at det ikke er registrert sårbare eller truede arter i området. Ved å 
gjerde inne områdene forsvarlig i henhold til forskrift, anser man faren for rømning som liten.  
 
 
Relasjon til kommuneplanen 
Området er satt av til NLF i kommuneplanen. Planene er i henhold til arealformålet.   
 
Økonomiske konsekvenser 
 
 
Vedlegg:    
Søknad om etablering av Hjorteoppdrett  
Søknad om etablering av villsvinhegn 
Kart 
Vedtak og saksfremstilling fra 2003 
 
Andre dokumenter i saken: 
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Søren Kristoffer K Kallhovd  

Finstadveien 147 

4724 IVELAND 

 

Til  

Skogbrukssjef   

Lars Johan Skjeggedal 

                                                                                          Frigstad 02.02.17 

SØKNAD OM ETABLERING AV VILLSVINHEGN PÅ GNR.48 

BNR.1OG2. I IVELAND 

Henviser med dette brevet om godkjenning om etablering av Villsvinhegn på GNR.48 BNR.1og2 i Iveland. 

I forbindelse med at jeg ønsker å etablere Hjortehegn har jeg også store ønsker å kunne etablere et hegn for 
villsvin her på gården.  

Området som er tenkt inngjerdet, ligger rett nor for den dyrka marka på bruket. Det er planlagt hegn som 
strekker seg ut mot bekken på nord side av veien og rundt den fjell knausen som ligger parallelt med veien.   

Dette er et flott område som dyra kan vandre rundt i med variert jordtype og fjell. Dette medfører også at 
ytterkant av hegnet blir festet i fjell som da gjør situasjonen med sikker hegn bedre. Det blir gjerde av ypperste 
kvalitet, og satt opp i henhold til lover og forskrifter. 

Henvises til lovdata §4-4 

Når det gjelder drifta vil det være innenfor samme arealer som vis i vedlegg kart og bruken av innendørs areal 
ber etablert i dagens driftsbygning/Garage som er bygd av tidligere eier Gunnar Frigstad.  

 

 
 

Jeg håper på en positiv saksbehandling. Er det behov for mer informasjon, er det bare å ta kontakt. 

 
 
Mvh 
 
Kristoffer kallhovd 
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Søren Kristoffer K Kallhovd  

Finstadveien 147 

4724 IVELAND 

 

Til  

Skogbrukssjef  

Lars Johan Skjeggedal 

 

                                                                                          Frigstad 02.02.17 

SØKNAD OM ETABLERING AV HJORTEOPPDRETT PÅ GNR.48 

BNR.1OG2. I IVELAND 

Henviser med dette brevet om regodkjenning av godkjent søknad om etablering av hjortehegn på GNR.48 
BNR.1og2 i Iveland. 

Tidligere eier hadde tanker om etablering av hjorteopdrett og hadde i denne forbindelsen fått godkjent område 
for dette. 

Han begynte oppbygging a driftsbygninger, men kom dessverre aldri så langt at inngjerdingen er påbegynt. 
Etter flere samtaler med jordbrukssjef for Iveland, evje og Hornes kommune ble vi enig om at jeg måtte sende 
en forespørsel om regodkjenning.   

Når det gjelder drifta vil det være innenfor samme arealer som vis i vedlegg kart. Driftsbygningene som 
tidligere var beregnet for denne drifta vil også brukes til dette formål. 

Jeg sender da denne søknaden for å opprettholde den godkjente etableringa, henvisning til  

 Arkivnr. 722.8  (Statens Dyrehelsetilsyn) 
 Referanse 03/427-2 (Landbrukskontoret for Iveland, Evje og Hornes)   
 Arkiv K46  - 09/00372- 2  Saksbehandler Lars Johan Skjeggedal. 
 Se vedlegg Vedlegg. 

 
 
Jeg håper på en positiv saksbehandling. Er det behov for mer informasjon, er det bare å ta kontakt. 
 
 
Mvh 
 
Kristoffer kallhovd 
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Søren Kristoffer K Kallhovd  

Finstadveien 147 

4724 IVELAND 

 

Til  

Skogbrukssjef   

Lars Johan Skjeggedal 

                                                                                          Frigstad 02.02.17 

SØKNAD OM ETABLERING AV VILLSVINHEGN PÅ GNR.48 

BNR.1OG2. I IVELAND 

Henviser med dette brevet om godkjenning om etablering av Villsvinhegn på GNR.48 BNR.1og2 i Iveland. 

I forbindelse med at jeg ønsker å etablere Hjortehegn har jeg også store ønsker å kunne etablere et hegn for 
villsvin her på gården.  

Området som er tenkt inngjerdet, ligger rett nor for den dyrka marka på bruket. Det er planlagt hegn som 
strekker seg ut mot bekken på nord side av veien og rundt den fjell knausen som ligger parallelt med veien.   

Dette er et flott område som dyra kan vandre rundt i med variert jordtype og fjell. Dette medfører også at 
ytterkant av hegnet blir festet i fjell som da gjør situasjonen med sikker hegn bedre. Det blir gjerde av ypperste 
kvalitet, og satt opp i henhold til lover og forskrifter. 

Henvises til lovdata §4-4 

 

Bygning. 

Når det gjelder drifta vil det være innenfor samme arealer som vis i vedlegg kart og bruken av innendørs areal 
ber etablert i dagens driftsbygning/Garasje som er bygd av tidligere eier Gunnar Frigstad.  

Garasjen er bygd to delt og jeg beregner to avdelinger for grisene så jeg kan separere dem i henhold til når 
kultinger kommer. Den er bygd med to separate innganger med porter. Hvor jeg har på innsiden satt opp en 
slags sluse for å komme inn til grisene.  

Grunnet tidligere drift av hundepensjonat har jeg et over lager av hundegårds elementer som jeg bruker 
innvendig. Jeg betrakter dette som meget sikkert med elementer av galvaniserte materialer. 
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Hegn. 

Jeg har en plan om å lage et lite hegn på baksiden av garasjen hvor jeg bruker hundegårdselementer.  

Jeg kommer til å lage til feste ordning for dem i bakken og etablere egen strøm forsyning innvendig 30cm fra 
gjerde og 30cm opp fra bakken. Elementene er 180cm i høyde. 

 

Hoved hegnet vil bli etablert rundt og over fjellet hvor jeg bruker viltgjerde. Stolpene blir festet i fjellet hvor jeg 
borrer ned festeordning for dette. Strøm blir som på lille hegnet med separert strøm tilførsel 30 cm fra bakken 
og 30cm fra gjerdet. Høyde for vilt innhegnet blir 205cm høyde. 

Henviser til innsendt kart i tidligere søknad om hjort som dette området er markert.   

Livdyr 

Jeg har i dag to stk kommende sugger og en stk kommende råne som skal fungere som livdyr. Med eventuelle 
andre livdyr er det uvisst hvilket oppdrett dette blir levert fra. Dyrene jeg har i dag kommer fra lyngdal. 

 

 

Jeg håper på en positiv saksbehandling. Er det behov for mer informasjon, er det bare å ta kontakt. 

 
 
Mvh 
 
Kristoffer kallhovd 
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Generelt angående søknader for etablering av villsvinhegn 

 

Angående hold av villsvin: 

- For hold av villsvin og villsvinkrysninger gjelder samme regelverk som for hold av 
svin. 

o Oppdretter bør gjøres oppmerksom på dette kravet. 

 

Angående slakting/ omsetning av kjøtt: 

- Kjøtt fra villsvin kan omsettes bare dersom det er slaktet ved godkjent slakteri.  
For slakting av villsvin gjelder samme krav som for slakting av tamme svin. 
Det er ikke mulighet for å få tillatelse til avliving av villsvin i hegn før transport til 
slakteri. 

o Oppdrettere bør gjøres oppmerksom på dette. 

Regelverk: 

- Mattilsynet forutsetter at oppdrettere setter seg inn i gjeldende regelverk for hold av 
svin 

o Lov om dyrevelferd 
o Forskrift om hold av svin 
o Forskrift om sporbarhet av svin 
o Forskrift om avliving av dyr  

I tillegg gjelder også Forskrift om hold av vilt i fangenskap, oppdrett av vilt i 
innhegnet område, og om jakt på oppdrettet utsatt vilt. 
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Generelt angående konsesjonssøknader for oppdrett av hjort 

 

Angående dyrevelferd: 

- Som en tommelfingerregel anbefales et beitegrunnlag på minst 2,5 da fulldyrket mark 
per produksjonskolle.  

o Det bør vurderes om oppdrettsområdets areal er stort nok i forhold til antallet 
dyr. I denne vurderingen må det også tas med at hjortekoller vanligvis føder 
en kalv i året, og at kalver vanligvis slaktes ved 1,5 års alder. 

o Det bør også vurderes om oppdretter har planer for eventuell tilleggsfôring av 
dyrene dersom det blir behov for det. 

- Beitearealet bør inneholde områder med skog. Dette er nødvendig for å gi dyrene ly. 
o Dett bør vurderes om beiteområdene tilfredsstiller dette kravet. 

- I forbindelse med slakting av dyrene er det krav om at de som deltar med håndtering 
og avliving av dyrene skal ha gjennomgått et kompetansekurs/ skal inneha et 
kompetansebevis. 

o Oppdretter bør gjøres oppmerksom på dette kravet. 

Angående slakting/ omsetning av kjøtt: 

- Kjøtt fra oppdrettsvilt kan omsettes bare dersom det er slaktet ved godkjent slakteri. 
Slakteri som skal slakte oppdrettsvilt må ha en spesifikk godkjenning for dette. 

- Oppdrettere kan søke om tillatelse til å avlive oppdrettshjort på gården. Tillatelse gis 
av Mattilsynet. 

- Før slakting av dyrene må dyrene levendedyrkontrolleres. I forbindelse med dette må 
oppdrettere ha mulighet for å samle dyrene slik at alle dyrene i flokken kan 
besiktiges. 

o Oppdrettere bør før oppstart ha en plan for hvor/ hvordan slakting av dyrene 
skal gjennomføres. 

o Oppdretter bør gjøres oppmerksom på krav angående kompetansebevis for 
håndtering av dyr i forbindelse med avliving/slakting. 

Regelverk: 

- Mattilsynet forutsetter at oppdrettere setter seg inn i regelverk gjeldende for hold og 
slakting av oppdrettsvilt, deriblant 

o Lov om dyrevelferd 
o Forskrift om merking og registrering av lamadyr og oppdrettshjort 
o Forskrift om velferd for produksjonsdyr 
o Forskrift om avliving av dyr  

I tillegg gjelder også Forskrift om hold av vilt i fangenskap, oppdrett av vilt i 
innhegnet område, og om jakt på oppdrettet utsatt vilt. 
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Saksmappe: 2017/425 -5032/2017 
Saksbehandler: LSK 
Dato:                   15.05.2017 

 
 

Saksframlegg 
 

Iveland kommune 
  
 
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

 
Fellingsavgifter 2017  
 
Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort § 5, 
fastsetter tjenesteutvalget følgende fellingsavgifter for 2017/2018: 
Elg:   Kalv:   316,- 

Voksen:  537,- 
Hjort:   Kalv:   249,- 
Voksen:  411,- 
 
SAKSUTREDNING 
 
Bakgrunn for saken 
Etter forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort, skal kommunen 
hvert år fastsette fellingsavgifter for elg og hjort. 
 
Formelt grunnlag 
Forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort. 
 
Vurderinger og konsekvenser 
Miljøverndepartementet har for jaktåret 2017/2018 vedtatt følgende maksimalsatser for 
fellingsavgift  
Elg: 
Kalv   - kr 316,- 
Voksen  - kr 537,- 
 
Hjort: 
Kalv   - kr 249,- 
Voksen  - kr 411,- 
 
Fellingsavgiften de to siste år har vært lik maksimalsatsene. En foreslår 
å sette fellingsavgiftene lik maksimalsatsene også i jaktsesongen 2017/2018. 
 
Relasjon til kommuneplanen 
En kan ikke se at fagfeltet er berørt i kommuneplanen. 
 
 
Økonomiske konsekvenser 
Fellingsavgift lik maksimalsatsene sikrer høyest mulig inntekt til kommunalt viltfond.
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Saksmappe: 2017/425 -5033/2017 
Saksbehandler: LSK 
Dato:                   16.05.2017 

 
 

Saksframlegg 
 

Iveland kommune 
  
 
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

 
Kommunalt viltfond - fordeling av midler 2017  
 
  
Rådmannens innstilling: 
Tjenesteutvalget vedtar følgende bevilgninger fra kommunalt viltfond i 2017:  
 Iveland Viltlag innvilges tilskudd kr 22.000,- som omsøkt. 
 Aust-Agder Elghundklubb innvilges tilskudd kr 1.500,- som omsøkt.  
 
 
SAKSUTREDNING 
Bakgrunn for saken 
Retningslinjer for bruk av det kommunale viltfond ble vedtatt i formannskapet 07.02.02.  
Det er kommet inn 2 søknader. Pr 31/12 2016 sto det kr 60.306,- på det kommunale viltfond. 
 
Formelt grunnlag 
 Forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort. 
 
Vurderinger og konsekvenser 
 
 En vurderer det slik at det er fornuftig å behandle alle søknader om midler fra det kommunale  
viltfond i en sak. På den måten oppnår en helhet i vurderingene.  
I 2016 ble det innbetalt kr 21.982,- totalt i fellingsavgifter.  
Det er altså kr 60.306,- på det kommunale viltfond.  
I 2014 vedtok teknisk utvalg å sette av kr 30.000,- til et pågående femårig prosjekt i begge 
Agderfylkene og Telemark med merking av hjort. Dette for å kartlegge trekkruter og 
områdebruk. Dette prosjektet binder opp utbetaling fra det kommunale viltfond med årlig kr 
6.000,- i prosjektperioden.  
Fondet kan etter forskriften § 4, brukes til tiltak for å fremme viltforvaltning, styrke  
kunnskapen om viltet, jaktorganisering m.m. i kommunen og nabokommuner gjennom  
samarbeid i regi av organisasjoner, enkeltpersoner eller kommunen selv. Tilskudd 
tillag/organisasjoner som driver viltfremmende tiltak går inn under denne paragraf. Det er  
kommet inn to søknader. Iveland Viltlag har søkt om kr 22.000,- til drift av laget. 
 
Aust-Agder Elghundklubb har søkt om kr 1.500,- til utdanning, etterutdanning og 
kompetansehevende tiltak for ettersøksdommere samt kurs i legging av blodspor.  
Samlet er det altså søkt om kr 23.500,-.  
Med samme fellingstall og fellingsavgifter som i 2016 vil dette medføre at det kommunale  
Viltfond går ca kr 7.500,- i minus. Ved årets slutt vil da det kommunale viltfond være på ca kr 
52.500,-.  
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En anbefaler følgende tildeling: Aust-Agder Elghundklubb kr 1.500,-, Iveland Viltlag kr 22.000,- 
i tillegg kommer tidligere avsetning til hjorteprosjekt kr 6.000,- årlig i perioden 2014 til 2018. 
 
Relasjon til kommuneplanen 
En kan ikke se at fagfeltet berøres av kommuneplanen. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Forslag til avsetning vil redusere kommunalt viltfond med ca kr 7.500,-. 
 
Vedlegg:    
1  Søknad om viltfondsmidler for 2017, fra Iveland Viltlag  
2  Iveland Kommune  
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Iveland Kommune  

Viltfondet 

 

 

Søknad om midler fra viltfondet. 

 

Vil med dette søke om midler fra det kommunale viltfondet til utdanning, etterutdanning og 

kompetansehevende tiltak for ettersøksdommere som blir autorisert for godkjenning av  

ettersøkshunder relatert til jakt og offentlige ettersøk. 

Vi holder årlig kurs i legging av blodspor for alle interesserte og medlemmer av klubben. 

Beløpet vi søker om er Kr. 1.500,- 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Bjørn Ivar Krabbesund 

Leder 

Aust Agder Elghundklubb 

Tlf: 909 85 088 

E-post: bkrabbes@online.no 
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Saksmappe: 2017/426 -5034/2017 
Saksbehandler: LSK 
Dato:                   16.05.2017 

 
 

Saksframlegg 
 

Iveland kommune 
  
 
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

 
Tildeling kvote hjort og bever, Iveland Viltlag  
 
  
Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt tildeles Iveland Viltlag (IV) en kvote på 25 
hjort for jaktsesongen 2017. Det kan felles 10 kalv (1/2 år), 4 voksne hunndyr (1 ½ år og eldre), 5 
spissbukk (1 ½ år) og 6 voksne hanndyr (2 ½ år og eldre).  
Med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever § 13 tildeles IV en kvote på 30 
bever for jaktsesongen 2017/2018. 
 
 
SAKSUTREDNING 
 
Bakgrunn for saken 
Iveland Viltlag søker om en kvote på 25 hjort for jaktsesongen 2017. De søker om kvote på 6 
bukk, 4 hind, 5 spissbukk og 10 kalv 
 
Formelt grunnlag 
Forskrift om forvaltning av hjortevilt (ffh.)  
Kommunale målsetninger for forvaltning av hjortevilt i Iveland, vedtatt 31.10.2012. 
 
Vurderinger og konsekvenser 
De kommunale målsetninger for forvaltning av hjortevilt i Iveland har følgende overordnede 
målsetning:  
«Iveland kommune skal ha biologisk sunne bestander av elg, hjort og rådyr som utgjør en  
berikelse i naturen. Bestandene skal være bærekraftige i forhold til beitetilgang og skal ikke  
medføre uakseptable konflikter med trafikk, landbruksnæring og friluftsliv. Innenfor disse  
rammene skal elg, hjort og rådyr forvaltes til beste for verdiskaping, lokale jegerinteresser  
og allmenne naturinteresser. Elgens bestandskondisjon og produksjonsevne skal forbedres  
slik at jaktutbyttet over tid er stabilt og betydelig. Hjortebestanden skal økes til en tetthet  
hvor hjorten bidrar som et viktig jaktobjekt over hele kommunen. Rådyrbestandens  
produktivitet skal opprettholdes i en tetthet som bidrar til at rådyret fortsatt er et viktig  
jaktobjekt i hele kommunen.»  
 
Iveland Viltlag søker om kvote på 25 hjort fordelt på 10 kalv, 4 voksen hind, 5 spissbukk og 6  
voksen bukk. Etter ffh. § 21 skal det tildeles målrettet avskytning. Minstearealet for hjort er  
12.000 da. Dette kan avvikes inntil 50%. Omsøkte kvote på 25 hjort tilsvarer ca 9.700 daa/dyr. 
Vedtak om fravik fra minstearealet er et enkeltvedtak og kan gjøres for særskilte vald og for et 
begrenset tidsrom. Vedtaket skal være begrunnet med ulikheter i artens levevilkår i kommunen, 
bestandens størrelse og utvikling, den skade viltet volder eller andre ekstraordinære forhold.  
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I Faun rapport 007-2017 er det skrevet følgende om hjorten i Iveland: «Med nær 50.000 daa bak 
hver felte hjort er hjorten enda å regne som bonusvilt i Iveland. Økning i fellingstall og «sett 
hjort per jegerdag» de siste årene viser imidlertid at hjorten er i vekst også her. Det er derfor 
positivt at Iveland er i gang med innrapportering av slaktevekter og egne sett hjort skjema, noe vi 
oppfordrer til å holde frem med.»  
 
Iveland Viltlag har skrevet følgende i sin søknad: «Vi hadde for 2016 en driftsplan som ikke ble 
godkjent grunnet lav fellingsprosent. Vi ønsker å fortsette med hjortejakt, men sliter med litt ulik 
fordeling av hjorten i kommunen. Noen steder er det litt, andre steder nærmest tomt. For at alle 
skal ha muligheten ønsker vi kvoten på størrelsen som nevnt her. Den blir delt ut på våre 6 vald, 
men med tanke om å holde noe løyver igjen som reserve. Tanken er at kalv og spissbukker blir 
skutt der hjorten er. Dvs streng fordeling av voksen kvote, og friere ungdyr/kalv avskyting.»  
 
På grunnlag av hjortebestand i vekst anbefaler en kvote innvilget som omsøkt.  
 
Iveland Viltlag har ikke søkt om kvote for bever. Tidligere år har de søkt om kvote på 30 bever ut 
fra ei formening om at det finnes om lag 30 aktive hytter i valdet. En anbefaler at Iveland Viltlag 
tildeles en kvote på 30 bever for kommende jaktsesong. 
 
Relasjon til kommuneplanen 
Ingen 
 
Økonomiske konsekvenser 
Ingen 
 
Vedlegg:    
Hjort 2017 - Iveland Viltlag  
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Registreres ny sak. «Kvote hjort 2017»
 
 
Med vennlig hilsen
Lars Johan Skjeggedal
Skogbrukssjef Iveland og Evje og Hornnes

M +47 41 44 40 17 | E Lars.Johan.Skjeggedal@e-h.kommune.no

Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19 4735 Evje 
T 37 93 23 00 | www.e-h.kommune.no | www.facebook.com/ehkommune

 
Fra: John T Homme [mailto:john.t.homme@politiet.no] 
Sendt: 24. april 2017 09:27
Til: Lars Johan Skjeggedal
Emne: Hjort 2017 - Iveland Viltlag
 
Hei!
 
Tiden går litt fort nå om dagen, så jeg sender over følgene søknad om kvote pr mail! Gi tilbakemelding om
dette blir feil.
 
Iveland Viltlag søker om en hjortekvote for 2017 på 25 dyr.
 
Ønsket fordeling er: 6 bukk, 4 hind, 5 spissbukk og 10 kalv. Dvs. 60% ungdyr/kalv og 40% voksen.
 
Vi hadde for 2016 en driftsplan som ikke ble godkjent grunnet lav fellingsprosent. Vi ønsker å fortsette
med hjortejakt, men sliter med litt ulik fordeling av hjorten i kommunen. Noen steder er det litt, andre
steder nærmest tomt.
 
For at alle skal ha muligheten ønsker vi kvoten på størrelsen som nevnt her. Den blir delt ut på våre 6
vald, men med tanke om å holde noe løyver igjen som reserve. Tanken er at kalv og spissbukker blir skutt
der hjorten er. Dvs streng fordeling av voksen kvote, og friere ungdyr/kalv avskyting.
 
 
mvh

John Tomas Homme
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Saksmappe: 2017/407 -5006/2017 
Saksbehandler: GHE 
Dato:                   10.05.2017 

 
 

Saksframlegg 
 

Iveland kommune 
  
 
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

 
Orientering og vurdering om videreføring av boveiledertjeneste i Iveland 
kommune  
 
  
Rådmannens innstilling:  
 

1. 35% boveilederstilling blir midlertidig videreført t.o.m 31.12.17, og belastes 
lønnsbudsjett på enhet 31, NAV. 

 
2. 35% boveileder innarbeides for permanent videreføring under ny enhet Helse & 

Velferd i budsjett for 2018, forutsatt at man fortsatt ser det hensiktsmessig og 
videreføre tjenesten og at man finner økonomisk inndekning til 
lønnskostnadene. 

 
SAKSUTREDNING 
 
Sammendrag/ konklusjon 
30 juni 2017 har man hatt boveiledertjeneste i Iveland kommune i tre år. Den har innfridd 
forventningene, og gitt bedre tjenester til sårbare brukergrupper i Iveland kommune. I tillegg 
har den redusert arbeidstrykket og effektivisert flere av de kommunale tjenestene i ulik grad, 
blant annet innen psykisk helsetjeneste, hjemmesykepleien, habiliteringstjenesten, NAV, 
flyktningetjensten osv. Den har bidratt til faglig styrking på området for Iveland kommune, 
og tettet et «tjeneste- hull» man tidligere opplevde man ikke kunne tilby.  
 
Brukere av tjenesten har fått bedre koordinerte tjenester fra Iveland kommune, 
hjelp/veiledning til praktisk hverdagsmestring i hjemmet, gjennom oppfølging, veiledning og 
rådgivning fra boveileder. 
 
Man ønsker derfor denne tjenesten videreført etter endt prosjektgjennomføring.  
 
 
Bakgrunn for saken 
Iveland kommune har i 3 år mottatt prosjektmidler fra fylkesmannen til opprettelse av en 
boveileder stilling som skulle bistå personer med rusrelaterte utfordringer, slik at de kunne 
fungere bedre i sin daglige bosituasjon. Stillingsstørrelsen har variert noe, men hovedsakelig 
ligget et sted mellom 35-50%. Prosjektet ble igangsatt etter flere år med tilbakemeldinger fra 
de ulike faggruppene i kommunen som opplevde at de manglet en slik tjeneste. Man ønsket 
en boveiledertjeneste som kunne bidra til økt sammenheng i tjenester for mennesker som 
strever med å fungere i hverdagen, i tillegg til utfordringer de må forholde seg til fra offentlig 
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tjenesteapparat og private relasjoner. Man så at en boveileder kunne gi støtte og hjelpe til 
med å koordinere hverdagene til ressurssvake personer med behov for bistand.  
 
Etter endt prosjekt var det et ønske om å videreføre denne tjenesten dersom den hadde bidratt 
til en merverdi for brukere og andre ansatte i kommunen i form av effektivisering og bedre 
kontinuitet i brukeroppfølgingen.  
 
30 juni 2017 har man hatt boveiledertjeneste i Iveland kommune i tre år. Den har innfridd 
forventningene, og gitt bedre tjenester til sårbare brukergrupper i Iveland kommune. I tillegg 
har den redusert arbeidstrykket og effektivisert flere av de kommunale tjenestene i ulik grad, 
blant annet innen psykisk helsetjeneste, hjemmesykepleien, habiliteringstjenesten, NAV, 
flyktningetjensten osv. 
 
Formelt grunnlag 
Det finnes ingen lovhjemmel som tilsier at det er lovpålagt med egen boveiledertjeneste i 
kommunen. Men man har erfart at tjenestene som har blitt tilbudt er tjenester som kommunen 
er pålagt å vurdere om skal tildeles. 
Vurderinger og konsekvenser 
Det er en økt lønnskostnad for kommunen ved å etablere denne tjenesten i ordinær drift. Men 
ut fra erfaringene de tre siste årene kan man vise til at dersom man ikke hadde hatt denne 
tjenesten ville kommunen mest sannsynlig gått glipp av årlige tilskudd til ressurskrevende 
brukere.  
 
Enkelte tjenester som er blitt tildelt av boveiledertjenesten er bakgrunnen for tilskudd som 
kommer som rammeoverføringer til kommunen årlig. Ett tilskudd tilsvarte i 2016 kr 727 000, 
og boveiledertjenestens vedtak om helsetjenester i hjemmet resulterte i rammeoverføringer på 
til sammen ca 1 454 000kr i 2016 og ca 2 181 000kr i 2017.  
 
Tilskudd til ressurskrevende brukere er knyttet opp til konkrete brukere og vil variere fra år 
til år, og man kan derfor ikke budsjettere med disse inntektene eller garantere for at en 
opprettelse av boveilederstilling skal kunne finansieres av tilskudd alene. 
 
Oppsummert vurderes det dithen at konsekvensene av å fjerne denne tjenesten, vil medføre 
dårligere tjenester for enkelte brukergrupper, pga manglende kapasitet til å følge dem opp. 
Andre enheter i kommunen vil oppleve økt bruk av deres tjenester som følge av dårligere 
hverdagsmestring hos enkelte brukere. Og kommunen kan i tillegg risikere reduserte 
inntekter på tilskudd til ressurskrevende brukere, siden man ikke lenger kan tilby de tjenester 
som utløser dette tilskuddet. 
 
Relasjon til kommuneplanen  
 
2. Det gode livet – Et helsefremmende og inkluderende samfunn 
for alle 
 
Mål 2 
Innbyggerne opplever levevilkår og folkehelse minst på nivå med 
landsgjennomsnittet. 
 
Strategier 

 Sikre kvalitet, sammenheng, helhet og tilgjengelighet i tjenestetilbud med 
fokus på helsefremming, tidlig innsats og mestring ved samarbeid 
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Økonomiske konsekvenser 
En permanent videreføring av boveiledertjenesten i Iveland kommune er beregnet til å koste 
ca 202 000kr for en 35% stilling per år inkl. sosiale kostnader.  
 
Vedlegg:    
 
Andre dokumenter i saken: 
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Saksmappe: 2017/413 -5012/2017 
Saksbehandler: GHE 
Dato:                   11.05.2017 

 
 

Saksframlegg 
 

Iveland kommune 
  
 
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

 
Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller bolig tilrettelagt for heldøgns 
tjenester- kriterier og ventelister  
 
  
Rådmannens innstilling: 

Iveland kommune vedtar «Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller bolig tilrettelagt for 
heldøgns tjenester – kriterier og ventelister» 

 
 
 
SAKSUTREDNING 
 
Sammendrag/ konklusjon 

Stortinget vedtok i juni 2016 lovendringer om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende 
bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister. Lovendringene 
tydeliggjør retten til slikt opphold og skal bidra til bedre forutsigbarhet og åpenhet rundt 
tildelingsprosessen ved å pålegge kommunene å gi forskrifter med kommunale kriterier for 
tildeling og å føre ventelister. 

 
 
Bakgrunn for saken 

For å tydeliggjøre retten til sykehjemsplass eller opphold i tilsvarende bolig særskilt 
tilrettelagt for heldøgns tjenester, er rettigheten presisert i pasient- og brukerrettighetsloven § 
2-1 e første ledd. Det fremgår klart av loven at pasient eller bruker har rett til slikt opphold 
dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste kommunale tilbudet 
som kan sikre pasienten og brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. 
Kommunens korresponderende plikt til å tilby slike tjenester er presisert i helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-2 a første ledd. I disse tilfellene må pasienten eller brukeren tildeles 
plass og kan ikke settes på venteliste. 

Ny § 3-2 a andre ledd i helse- og omsorgstjenesteloven innebærer en plikt for den enkelte 
kommunene å utarbeide kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i 
sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften skal omfatte 
pasienter og brukere som vil være best tjent med langtidsopphold, men hvor kommunen 
vurderer at vedkommende med forsvarlige tjenester fra kommunen kan bo hjemme i påvente 
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av langtidsopphold. Ved fastsettelse av forskrift må kommunene følge forvaltningsloven 
kapittel VII, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 2-2. 

I pasient- og brukerrettighetsloven ny § 2-1 a andre ledd er det bestemt at pasient og bruker 
som oppfyller kommunens kriterier, men som med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente 
av langtidsopphold, skal ha rett til vedtak. Vedtaket innebærer at vedkommende er kvalifisert 
for langtidsplass og skal føres på venteliste. Ny § 3-2 a fjerde ledd i helse- og 
omsorgstjenesteloven pålegger kommunene å føre ventelister over pasienter eller brukere 
som venter på langtidsopphold. 

Regjeringen vil innføre nasjonale kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller 
tilsvarende bolig etter at det er høstet erfaringer med de kommunale kriteriene og evaluering 
av forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenestene. Det er gitt forskriftshjemmel for å 
gi slike nasjonale kriterier i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a tredje ledd. 

Med tilsvarende bolig særskilt tilpasset for heldøgns tjenester, menes boliger som er tilpasset 
for å kunne yte tjenester som dekker beboerens behandlings-, omsorgs- og assistansebehov 
døgnet rundt. Sykehjem og «tilsvarende bolig», dvs. omsorgsbolig med heldøgns tjenester 
tilsvarende som på sykehjem, er her likestilt. Det sentrale vil være: 

 tilkallingsmuligheter i form av sykesignalanlegg, alarm el. 
 bistand fra egnet personell og tilsyn med pasienten eller brukeren må tilsvare det som ville 

blitt gitt dersom vedkommende hadde vært innlagt på sykehjem, noe som antagelig vil tilsi 
døgnkontinuerlig tilstedeværelse av helsepersonell 

 responstid skal være tilsvarende som på sykehjem 

Opphold i sykehjem er oftest et tjenestetilbud beregnet på eldre pasienter. Regelforslaget vil 
derfor i hovedsak være innrettet mot eldre pasienter og brukere. 
 
 
Relasjon til kommuneplanen 

2.  Det gode livet – Et helsefremmende og inkluderende samfunn for alle,  

Mål 3, Eldre i Iveland opplever en verdig alderdom. 

 
 
Økonomiske konsekvenser 

Kan medføre noe økte kostander.  

Vedlegg: 

1. Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier 
og ventelister 

2. Lovendinger: 
 Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1e 
 Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2a 
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Andre dokumenter i saken: 
 
Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester – 
kriterier og ventelister, Iveland kommune 
 
Hjemmel: Vedtatt i Iveland kommunestyre (xx.xx.2017) med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 
30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2-a, 
andre ledd, jf. lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og 
brukerrettighets-loven) § 2-1 e. 
 
§ 1. Formål 
Forskriftens formål er å sikre at pasienten eller brukeren får nødvendige og forsvarlige helse 
og omsorgstjenester, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a, i samsvar med 
rettighetsbestemmelse i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 e. 
 
Forskriften skal bidra til å klargjøre kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller 
tilsvarende bolig, samt beskrive hvordan pasienten og brukeren kan ivaretas i ventetiden. 
 
§ 2. Virkeområde 
Forskriften gjelder alle som bor eller oppholder seg i Iveland kommune, og som har et varig, 
omfattende, døgnkontinuerlig pleie- og omsorgsbehov som ikke kan oppfylles tilstrekkelig i 
eget hjem eller annen tilpasset bolig. Langtidsopphold gis ved et av kommunens sykehjem eller 
botilbud med tilsvarende tjenester. 
 
§ 3. Grunnlag for vurdering og tildeling 
Iveland kommune bruker lavest effektive omsorgsnivå (LEON)/ beste effektive omsorgsnivå 
(BEON) som prinsipp ved tildeling av tjenester og tiltak i omsorgstrappa. Omsorgstrappa har 
tjenester på ulike nivå der økende hjelpebehov møtes med økende og mer omfattende 
tjenestetilbud av ulik art. Tjenester på lavere nivå skal som hovedregel være forsøkt før 
tildeling av langtidsplass i sykehjem. Vurdering av behovet for helsehjelp skjer via 
kartleggingsverktøyet IPLOS. IPLOS er et lovpålagt helseregister med data som beskriver 
bistandsbehov og ressurser til de som søker eller mottar kommunale helse- og 
omsorgstjenester. 
 
Ved vurdering tas det hensyn til søkers: 

A. Helsetilstand 
B. Mentale tilstand 
C. Kognitiv svikt 
D. Evne til egenomsorg 
E. Boforhold 
F. Nettverk og dets omsorgsevne 

 
Pasienten og brukerens skal medvirke ved utformingen av tjenestetilbud, jf. pasient- og 
brukerrettighetsloven § 3-1 
 
§ 4. Kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem 
Hovedkriteriet er at langtidsopphold i sykehjem tildeles personer med behov for 
døgnkontinuerlig oppfølging av medisinsk behandling, pleie og tilsyn som ikke krever 
sykehusinnleggelse, men hvor hjelpebehovet er uforutsigbart og ikke kan tidfestes. 
 
Andre kriterier som skal vektlegges ved vurdering for tildeling er: 

A. Personer som har behov for langvarige helse- og omsorgstjenester gjennom hele døgnet, der 
andre aktuelle tjenester har vært forsøkt uten å dekke nødvendig og forsvarlig behov for 
helse- og omsorgstjeneste. 

B. Langtidsplass skal i hovedsak benyttes for personer over 67 år. 
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C. Personer med hjelpebehov der nødvendig kompetanse og utstyr for å sikre helseoppfølging 
og behandlinger kun kan gis i sykehjem. 

D. Personer i livets sluttfase med behov for tilsyn og omsorg gjennom hele døgnet. 
E. Personer med langtkommen demenslidelse som har behov for kontinuerlig oppfølgning, 

skjerming og omsorg gjennom hele døgnet. 
 

Langtidsopphold skal fortrinnsvis være et tilbud til personer over 67 år. 
 
§ 5. Søknad og vedtak 
Tildeling av langtidsopphold skjer på bakgrunn av helseopplysninger, søknad og vurdering av 
individuelle behov. På bakgrunn av dette fattes det enkeltvedtak. Søknadsskjema finnes på 
kommunens egen hjemmeside. Søknad sendes til Inntaksteamet i Pleie og omsorg som 
behandler og vurderer søknad og søkerens behov for tjenester. 
 
§ 6. Venteliste 
Dersom søker fyller kriteriene for langtidsopphold, men kan få forsvarlige helse- og 
omsorgstjenester i hjemmet i påvente av langtidsoppholdet, skal kommunen sette søker på 
venteliste dersom det ikke er ledig plass. Ved ledig plass skal alle på ventelista vurderes av 
Inntaksteamet. Ved ledige plasser skal den med størst hjelpebehov ut fra kriteriene i § 4 
prioriteres. Inntaksteamet har ansvar for å holde oversikt over personer som venter, og å 
vurdere situasjonen jevnlig. 
 
§ 7. Tiltak i påvente av langtidsopphold i sykehjem 
Personer med vedtak og som venter på langtidsopphold i sykehjem skal få andre nødvendige 
tjenester for å sikre nødvendig og forsvarlig helsehjelp i ventetiden. Dette kan for eksempel 
være økt hjemmesykepleie, hjemmehjelp, dagsenter, støttekontakt, korttidsopphold og/eller 
andre tjenester i omsorgstrappa. Personer som mottar hovedomsorgen fra sine pårørende, skal 
få tilbud om avlastende tiltak for særlig tyngende omsorgsoppgaver. Plass ved dag- og 
aktivitetssenter skal også vurderes. Ved endring av helsetilstand i påvente av plass må det 
gjøres en ny vurdering. 
 
§ 8. Saksbehandlingstid 
Kommunen (Inntaksteamet) skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. Dersom 
det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, skal det 
snarest mulig gis et foreløpig svar. I svaret skal det gjøres rede for grunnen til at henvendelsen 
ikke kan behandles tidligere, og såvidt mulig angis når svar kan ventes. Foreløpig svar kan 
unnlates dersom det må anses som åpenbart unødvendig. Det gis foreløpig svar dersom en 
henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt. 
 
 
§ 9. Egenandel 
Kommunens beregning av egenandel følger av forskrift om egenandel for kommunale helse og 
omsorgstjenester. 
 
§ 10. Klageadgang 
Vedtak kan påklages til Fylkesmannen, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2. En klage 
skal være skriftlig, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-3. En eventuell klage fremsettes 
for Inntaksteamet i Iveland kommune, som tar saken til vurdering i første instans. Dersom det 
ikke gis medhold skal Inntaksteamet sende klagen uten ugrunnet opphold til Fylkesmannen for 
endelig vurdering og avgjørelse. Klagefrist er 4 uker, og skal fremgå av vedtaket jf pasient- og 
brukerrettighetsloven § 7-5. For nærmere opplysninger, eller ved behov for hjelp til å fremsette 
en eventuell klage kan Inntaksteamet bistå. 
 
§ 11. Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft fra 01.07.2017. 
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Saksmappe: 2017/411 -5010/2017 
Saksbehandler: BVO 
Dato:                   11.05.2017 

 
 

Saksframlegg 
 

Iveland kommune 
  
 
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

 
Kostnader ved utvidede åpningstider i barnehagen  
 
  
 
Rådmannens innstilling: 
 
 

 Våren 2018 holder barnehagene åpent til kl.17.00 onsdag før skjærtorsdag.  
 Sommeren 2018 kan barnehagene ha åpent 1 uke i juli.  
 Det foretas en behovskartlegging i forkant av ferieavviklingen for å avdekke reelt behov. Før 

sommeren kartlegges også hvilken uke i juli det er mest behov.  
 Dette gjennomføres som en forsøksordning. 
 Kommunestyret evaluerer tiltakene i løpet av høsten 2018, og vedtar etter dette om tiltakene 

skal medføre permanente vedtektsendringer. 
 Barnehagene får utvidet sitt budsjett for 2018 ut fra stipulerte merkostnader. 

 
 
 
 
SAKSUTREDNING 
 
Sammendrag/ konklusjon 
Rådmannens overslag over kostnader knyttet til utvidelse av barnehagens åpningstider; onsdag før 
skjærtorsdag og 1-2 uker i juli, legges fram for politisk behandling. 
 

Bakgrunn for saken 
 
PS 4/17: Vedtekter for Iveland barnehage 
Kommunestyret ber rådmannen legge fram en kostnadsvurdering knyttet til hva det vil koste å stenge 
barnehagen 2 eller 3 uker fremfor 4 uker i juli og hva det vil koste å utvide åpningstiden i barnehagen 
onsdag før skjærtorsdag til ordinær åpningstid.  
 

Formelt grunnlag 
Ferieloven  
Hovedtariffavtalen, KS:  
Arbeidstakere med ordinær dagarbeidstid slutter arbeidet, uten trekk i lønn, kl. 12.00 onsdag før 
skjærtorsdag, pinse-, jul- og nyttårsaften. 

Vurderinger og konsekvenser 
Antatt kostnad ved å ha ordinær åpningstid også onsdag før skjærtorsdag: Erfaring tilsier at det er få 
som benytter seg av barnehageplass denne dagen. Inneværende år var det ingen barn i Skaiå 
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barnehage onsdag før skjærtorsdag. Dette kan imidlertid endre seg hvis barnehagen har åpent hele 
dagen.  
Kostnad ved å ha 2 avdelinger åpne: 
6 ansatte må gå 5 timer ekstra, med 133% overtid:  
Merkostnad: 17 000 kr 
 
Om det blir nødvendig å ha flere avdelinger åpne, vil det komme et tillegg på ca. 8500 pr. avdeling.  
På avdelinger med barn under 2 år vil dette tilsi 7-9 barn pr. avdeling. 
På avdelinger med barn over 2 år vil det tilsi 14-18 barn pr. avdeling. 
 
Antatt kostnad ved å ha barnehagen åpen en-to uker i juli 
Her må en, i tillegg til kostnader, også vurdere organisering av ansatte- og barns ferie: 
  
Ansatte har krav på tre ukers sammenhengende ferie, og fem uker ferie til sammen.  
Det anbefales at barnehagebarn har tre ukers sammenhengende ferie, og til sammen fire uker ferie fra 
barnehagen. Om en opphever bestemmelsen om stenging i juli måned, må dette inn som et punkt i 
barnehagenes vedtekter. Det bør også stå tydelig i vedtektene hvordan det organiseres. 
 
Den eventuelle endringen påvirker ansattes arbeidsforhold i stor grad og må diskuteres med 
tillitsvalgte. Det har vært en fordel for ansatte å ha en måned fri. Det har også vært enklere og 
organisere ferieuttak for ansatte. Vi ser at det har vært en fordel for barna at både barn og ansatte gjør 
unna ferien samtidig. Det blir da mer stabile avdelinger både i juni og august, og blir en tryggere 
hverdag for barna og muligheten til å gi et godt pedagogisk tilbud i tråd med mer og mer omfattende 
mål og krav til barnehagene. 
 
Det må bli en ferieturnus for hele personalet fra ca. 20. juni – 15. august, for å få gjennomført ferie for 
alle. Vi må påse at det i denne perioden er noen i grunnbemanningen igjen på hver avdeling. Driften 
må være god og forsvarlig drift i henhold til lov og rammeplan. Å drive med redusert kvalitet i nesten 
to måneder er ikke forsvarlig. 
Barnehagen er opptatt av å sikre barnas trygghet og gi dem et så godt barnehagetilbud som mulig. I og 
med at barnehagene får felles ledelse fra 01.08.17 er det naturlig at det også sees på en sommeråpen 
barnehage på tvers av barnehagene. Dette kan effektivisere drift og kostnad, men samtidig gå ut over 
tilbud til barn og foreldre. 
 
En kostnadsoversikt vil være usikker, siden organisering må skje ut fra etterspørsel. Det kan være 
mulig å organisere uten vikarbruk, men det er sannsynlig at en må ta inn en del vikarer. 
 
En samkjørt turnus for barnas ferie og ansattes ferie vil kunne redusere utgiftene. Det viktigste vil 
være å ha nok bemanning i forhold til antall barn i de ca. 8 ukene ferieuttak vil foregå. Det må i 
tilfelle sendes ut påmelding til barnehagetilbud i ferien med frist senest 1. april, slik at vi kan 
planlegge å gi personalet svar på ferieønsker innen 1. mai. 
 
Anslagsvis kan en regne en avdeling for store barn og en avdeling for små barn åpen i sommerferien. 
Sannsynligvis vil en da måtte ta inn tre vikarer, i tillegg til grunnbemanning. Dette vil gi følgende 
regnestykke: 
1 uke: ca. 30 000 kr.(inkludert sosiale kostnader) 
2 uker: ca. 60 000 kr.(inkludert sosiale kostnader) 

 
Relasjon til kommuneplanen 
Alle bestemmelser som fattes når det gjelder oppvekst, skal ha sammenheng med satsingsområde 1: 
Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap 
I tillegg skal bestemmelsene ikke være i motsetning til satsingsområde 2:  
Det gode livet – Et helsefremmende og inkluderende samfunn for alle. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Antatte ekstrakostnader knyttet til ordinær åpningstid onsdag før skjærtorsdag: 17 000,- 
 
Antatte ekstrakostnader knyttet til sommeråpen barnehage: 
1 uke: 30 000,- 
2 uker:, 60 000,-
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Saksmappe: 2017/410 -5009/2017 
Saksbehandler: BVO 
Dato:                   11.05.2017 

 
 

Saksframlegg 
 

Iveland kommune 
  
 
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

 
Retningslinjer for skolebytte i Iveland  
 
  
Rådmannens innstilling: 
 
Retningslinjer for skolebytte i Iveland kommune vedtas ifølge vedlegg. 
 
 
 
SAKSUTREDNING 
 
Sammendrag/ konklusjon 
Det legges fram nye retningslinjer for skolebytte i kommunen, tilpasset lov og aktualitet i 
2017. 
 
Bakgrunn for saken 
I tjenesteutvalget 15.03.17 ble retningslinjer for skolebytte tatt opp som drøftingssak. 
Utvalget ønsket saken politisk behandlet. 
 
Formelt grunnlag 
Opplæringsloven § 13,1- 8,1 og 9a,1 og 3  
Generelle bestemmelser i forvaltningsloven  
 
Vurderinger og konsekvenser 

 
I opplæringslova § 8-1 står det at barn i grunnskulen har rett til å gå «(…) på den skulen som 
ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til». 

Kommunen skal legge vekt på flere forhold når de vurderer hvilken skole som er eleven sin 
nærskole. For det første er det flere objektive kriterium, for eksempel geografiske forhold, 
topografi og farlig skoleveg. Kommunen skal også legge vekt på subjektive forhold, for 
eksempel hvilken skole søsken går på og særlige behov hos eleven, for eksempel om eleven 
har vært utsett for mobbing. 

Det er også en del kriterium kommunen ikke kan legge vekt på i vurderinga av hvilken skole 
som er nærskolen til en elev, for eksempel det å opprettholde skolestrukturen til kommunen, 
holde liv i små skoler, fordele belastning på ulike skoler, spre eller samle sterke eller svake 
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elevgrupper, spre eller samle elever med minoritetsbakgrunn, eller samle elever med behov 
for spesialundervisning. (Sitat fra barneombudet.no, og tolkningsuttalelse fra 
utdanningsdirektoratet) 

Retningslinjer for skolebytte i Iveland ble vedtatt i 2008, og angir at kommunen ikke har fritt 
skolevalg, videre at det er opptil kommunens frie skjønn å avgjøre om en elev skal få plass på 
en annen skole enn nærskolen (§ 8,1 i opplæringsloven) 

Det skal tungveiende grunner til at man innvilger slike søknader og det skal være hjemlet i at 
skolen ikke kan legge til rette for å oppfylle kravene i oppl § 9a-1. Dette kan handle om 
mobbing, diskriminering, vold og rasisme. 

Kommunen mottar årlig henvendelser om skolebytte. Til nå er disse behandlet etter 
retningslinjene fra 2008. En ser nå behov for en revisjon. 
I søknader om skolebytte vil skolestruktur kunne spille sterkt inn. Så langt som mulig bør en 
likevel vurdere søknad om skolebytte og spørsmål om skolestruktur separat – jfr. innledning, 
der utdanningsdirektoratet og barneombudet refereres. 
 
De reviderte retningslinjene har tatt inn flere kriterier under vurdering av skolebytte, og kan 
slik sees som en oppmykning av gjeldende retningslinjer. Det presiseres likevel at kommunen 
ikke har fritt skolevalg, og at søknader skal behandles likt ut fra forvaltningsloven. 
 
Bytte av skole kan medføre ekstra kostnader til skyss. Dette kan, med noen unntak, belastes 
foreldrene ifølge opplæringsloven. Retningslinjene tar nå høyde for dette forholdet. 
 
Tidligere retningslinjer hadde som egen bestemmelse at skolebytte ut av kommunen skulle 
behandles i levekårsutvalget. Denne bestemmelsen er nå tatt bort, av personvernhensyn.  
 
 
Relasjon til kommuneplanen 
 
Alle saker som omhandler oppvekst vil ha en sammenheng med satsingsområde 1: 
Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap, og mål: 
 
I Iveland kommune får alle barn og unge muligheten til å bli den beste utgaven av seg selv. 
De mestrer grunnleggende ferdigheter og er kompetente for videre 
utdanning og arbeidsliv. 
 
I behandling i saker om skolebytte må samme mål være gjeldende, sammen med en 
vurdering av hva som er barns beste – barnekonvensjonen. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Slik retningslinjene nå foreligger, vil de ikke ha direkte innvirkning på kommunens økonomi.  
 
 
 

 
 
Vedlegg:    
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Kommunale retningslinjer for behandling av 
søknad om skolebytte 

 
Vedtatt i kommunestyret 15.06.17 

 
Iveland kommune har to skoler, Vatnestrøm oppvekstsenter og Iveland skole. 
Kommunen har ikke fritt skolevalg. 
 
  
Formål 
Retningslinjer for skolebytte skal ivareta opplæringslovens bestemmelser om rett til å gå på 
den nærmeste skolen, og fravike dette ved søknad (opplæringsloven §8,1) på en best mulig 
måte og sikre likebehandling i grunnskolene i kommunen. 
 
Virkeområde 
Retningslinjene omfatter begge grunnskolene i kommunen, og gjelder både innad i 
kommunen, og ved søknad om skolebytte ut av kommunen. 

Hjemmel: 
Det går frem av opplæringsloven § 13-1 første ledd, at kommunen skal oppfylle retten til 
grunnskoleopplæring for alle som er bosatt i kommunen. Grunnskoleelever har rett til å gå på 
den skolen som ligger nærmest, eller den skolen i nærmiljøet som de sokner til, jf. 
opplæringsloven § 8-1 første ledd. Etter opplæringsloven § 8-1 tredje ledd kan en elev etter 
søknad tas inn på annen skole enn nærmiljøskolen. Denne bestemmelsen innebærer ingen 
rettighet for den enkelte elev, kun en adgang for kommunen til å innvilge søknader. Det er 
opptil kommunens frie skjønn å avgjøre om en elev skal få plass på en annen skole enn 
nærskolen. 
§8-1, fjerde ledd: Ein elev kan i særlege tilfelle flyttast til ein annan skole enn den skolen 
eleven har rett til å gå på etter første ledd, dersom omsynet til dei andre elevane tilseier det.  
§9a-1omhandler elevens rett til et godt fysisk og psykososialt miljø. Søknad om skolebytte 
som kommer inn under denne paragrafen, vil kunne gi rett til skolebytte. 
Om skolebytte i mobbesaker  
 
Retningslinjer for skolebytte mellom grunnskoler i Iveland 
Den enkelte elev kan etter søknad gis plass ved en annen skole enn nærmiljøskolen dersom 
det er kapasitet ved den omsøkte skolen. Rektor må påse at elever med rett til plass ved 
nærmiljøskolen går foran søknader om skolebytte. 

 Dersom eleven flytter ut av skolens veiledende inntaksområde, kan eleven søke om å 
få beholde plassen etter regler for skolebytte. 

 Forhold knyttet til skyss og skolevei kan være grunnlag for skolebytte 
 Særskilte forhold ved elevens læringsmiljø som hindrer at opplæringsloven §9a-1 

oppfylles kan gi grunn for skolebytte. 
 
Retningslinjer for skolebytte til skoler i andre kommuner 
Iveland kommune samarbeider med andre kommuner i saker, hvor særskilte forhold gjør seg 
gjeldende for eleven, og der kommunen ikke kan tilby eleven tilsvarende opplæring. Slike 
forhold kan være: 

 Nedsatt funksjonsevne og/eller særskilte opplæringsbehov hos eleven 

42

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Laringsmiljo/skolebytte-i-mobbesaker-i-grunnskolen-udir-2-2015/


 Særskilte forhold ved elevens læringsmiljø som hindrer at opplæringsloven §9a-1 
oppfylles. 

 Forhold knyttet til skyss og skolevei 
 
Dersom søknad om skolebytte innvilges, gjelder vedtaket for resten av skolegangen ved 
skolen. 
 
Skyss 
Ved skolebytte til annen skole enn nærmiljøskolen kan det stilles som vilkår at foreldrene 
selv må dekke eventuelle utgifter, eller del av utgiften til skyss. Dette må gå frem av vedtak 
om skolebytte.  
Dersom skolebytte er et tiltak for å sikre retten til opplæring, som for eksempel å hindre 
mobbing eller sikre bedre tilpasset opplæring ved nedsatt funksjonsevne og/eller særskilte 
opplæringsbehov hos eleven, skal eventuelle kostnader til skyss ikke dekkes av foreldrene. 
 
Alminnelige forvaltningsrettslige regler 
Alle søknader om skolebytte skal behandles etter de alminnelige forvaltningsrettslige 
prinsipper, som for eksempel: 
- like tilfeller skal behandles likt 
- det er ikke anledning til å legge vekt på utenforliggende hensyn 
- alle momenter i begrunnelsen skal være saklige og relevante 
- resultatet av avgjørelsen skal ikke være sterkt urimelig 
- ingen avgjørelse skal være vilkårlig eller diskriminerende 
 
Kommunal saksgang ved søknad om skolebytte  

1. Søknad for foreldre med begrunnelse på hvorfor de søker. 
2. Søknad sendes rektor ved skolen eleven går på. 
3. Rektor kommenterer søknad i eget vedlegg og videresender søknad til kommunen for 

behandling. 
4. Søknad fra foreldre behandles av rådmannen som et administrativt vedtak. 

Ved skolebytte ut av kommunen, tar kommunen kontakt med gjeldende kommune for 
å avklare at de har mulighet for å ta imot eleven. Eventuell refusjonsavtale inngås. 

5. Søknaden behandles med bakgrunn i opplæringsloven § 8.1, §9a-1, §9a-3 og 
§13.1 

6. Vedtaket sendes foreldre med kopi til skolen. Vedtaket kan påklages i henhold til 
forvaltningsloven. 

7. Ved klage: 
Kommunen gjør en vurdering i henhold til forvaltningsloven dvs. at dersom det er 
kommet inn nye momenter i saken, kan kommunen vurdere å behandle søknaden på 
nytt. Eventuelt opprettholdes kommunens vedtak og saken sendes videre til ny 
behandling hos fylkesmannen. 
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Saksmappe: 2017/424 -5030/2017 
Saksbehandler: KSO 
Dato:                   15.05.2017 

 
 

Saksframlegg 
 

Iveland kommune 
  
 
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

 
Søknad om salg av tilleggsjord fra gnr. 9 bnr. 1 til  gnr. 9 bnr. 29. 
Dispensasjonssak.  
 
  
Rådmannens innstilling: 
Tjenesteutvalget gir dispensasjon fra LNF-formålet for fradeling av inntil 2 daa fra gnr. 9 
bnr.1 som tilleggsareal til boligeiendommen gnr. 9 bnr. 29. Dispensasjonen begrunnes med at 
landbruksinteressene ikke blir vesentlig tilsidesatt og at en ikke finner vesentlige 
samfunnsmessige ulemper med tiltaket.  
Videre gir tjenesteutvalget med hjemmel i jordloven § 12, Aslak Øyna tillatelse til å fradele inntil 
2 daa fra sin driftsenhet gnr. 9, bnr. 1 mfl. som omsøkt. 
 
 
SAKSUTREDNING 
 
Sammendrag/ konklusjon 
Det foreslås å gi tillatelse til tiltaket etter en samlet vurdering. 
 
Bakgrunn for saken 
Søknad av 03.03.2017: Aslak Øyna, gnr. 9 bnr. 1, søker om fradeling av ca. 2 mål 
tilleggsareal til gnr. 9 bnr. 29, Salve og Julie Øina. De ønsker å bygge et mindre uthus med 
låve.  
Formelt grunnlag 
Plan- og bygningsloven § 19-2. 
Matrikkelloven § 15, matrikkelforskriften § 33 
Naturmangfoldloven §§ 7 - 12.  
Jordloven §§ 1, 12 
 
Vurderinger etter plan- og bygningsloven: 
Arealet er avsatt til LNF-formål i kommuneplanens arealdel. Det kreves dispensasjon fra 
gjeldende arealformål til boligformål. Eiendommen 9/29 er oppretta ved dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel, der det også er dispensert fra kravet til detaljplan, siden det 
allerede forelå to dispensasjoner til samme formål i samme område. Siden det ikke er omsøkt 
flere boenheter, vil vurdering av om dispensasjon skal gis, i dette tilfellet, knyttes til 
resultatet av jordlovsvurderingen. Det er også nødvendig å knytte noen merknader til 
etterfølgende saksbehandling etter matrikkelloven. 
 
Vurdering etter matrikkelloven med forskrifter: 
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Det omsøkte arealet er delt i to teiger av driftsveg som fortsatt skal tilhøre giverbruket. Dette 
kompliserer behandlinga etter matrikkelloven og fører til at saken må føres som to 
oppmålingsforretninger: 

1. Arealet som grenser til eksisterende bnr. 29 kan føres som en arealoverføring uten 
opprettelse av nytt bnr. 

2. Arealet vest for driftsvegen må opprettes som ny eiendom da arealoverføring ikke kan 
nyttes når det ikke kan bli et sammenhengende areal. 

Da det ikke er angitt hvor uthuset er tenkt oppført, er det vanskelig å gi noe råd ut over dette, 
i denne sammenheng. 
 
 
Vurderinger etter jordloven: 
Ved avgjørelse av om tillatelse til deling skal gis, skal det i henhold til jordloven § 12 legges 
vekt på om delinga legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket. I 
vurderinga inngår blant annet hensynet til vern av arealressursene, om delinga fører til ei 
driftsmessig god løsning, og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for 
landbruket i området. 
 
Driftsenheten til Aslak Øyna, gnr. 9, bnr. 1 og 8 er på totalt 2.758,1 daa hvorav 15,4 daa 
fulldyrket jord, 13,2 daa overflatedyrket jord og 2.024,5 daa produktiv skog. 
Det er søkt om tillatelse til fradeling av ca 2 daa som tilleggsareal til eksisterende bolig. 
Arealet består av lav bonitet skog. En vurderer fradeling av det omsøkte areal som forsvarlig 
i forhold til vern av arealressursene. 
Drift av bakenforliggende skog er sikret ved at veigrunn for aktuell driftsvei fortsatt skal 
tilhøre gnr. 9, bnr. 1, 8. En kan ikke se at fradeling kan gi vesentlige drifts- eller miljømessige 
ulemper for landbruket i området. 
 
Vurderinger etter naturmangfoldsloven: 
Etter naturmangfoldlovens § 7 skal de miljørettslige prinsippene i § 8 til 12 legges til grunn 
som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget: 
Ut fra loven skal offentlig beslutninger som berører naturmangfoldet ha en kunnskapsbasert 
myndighetsutøving. Denne skal være basert på vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap. 
Omsøkte areal er tilleggsareal til etablert bolig. En kan ikke se at det er miljømessige forhold 
i området som tilsier at dispensasjon ikke kan innvilges. 
 
§ 9 Føre-var prinsippet: 
Omsøkt tiltak medfører ingen risiko for alvorlige eller irreversible skade på naturmangfoldet 
så langt kommunen kan se. 
 
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning: 
Omsøkte tomt ligger i et område hvor det allerede finnes bebyggelse. Økningen i 
bruk av nærområdet en slik dispensasjon vil innebære vil i liten grad føre til en større 
belastning for økosystemet i området. Det er ellers ikke registrert noen spesielt sårbare arter i 
området. 
 
§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver: 
Omsøkt tiltak kan ikke ses å ha noen nevneverdige skader på naturmangfoldet. 
 
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: 
Denne bestemmelsen er knyttet til valg av teknikker, driftsmetode og lokalisering for å unngå 
eller begrense skade på naturmangfoldet. Omsøkt tiltak vil som tidligere nevnt ha lite 
påvirkning på naturmangfoldet. 
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Relasjon til kommuneplanen 
Arealet er avsatt til LNF-formål i kommuneplanens arealdel. 
 
 
Økonomiske konsekvenser 
Gebyr for behandling etter plan- og bygningsloven: kr. 5000,- etter gjeldende regulativ. 
Gebyr for behandling etter jordloven: kr 2000,- etter gjeldende regulativ. (Faktureres via Evje og 
Hornnes kommune) 
Gebyr etter matrikkelloven er anslått slik: 

1. Overføring av 1300 m2 til 9/29: kr. 18 200,-. 
2. Oppretting av matrikkelenhet 980 m2: kr. 14 000,-. 

I tillegg vil det påløpe tinglysingsgebyr og dokumentavgift til staten. 
 
 
Vedlegg:    
1 Søknad om salg av tilleggsjord 

2 Søknad om tillatelse til tiltak uten 
ansvarsrett 

3 kart 

4 Oversiktskart 
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Saksmappe: 2017/404 -5003/2017 
Saksbehandler: KSO 
Dato:                   10.05.2017 
 
 

Saksframlegg 
 

Iveland kommune 
  
 
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 
 
Søknad om oppretting av matrikkelenhet, gnr. 36 bnr. 5. Dispensasjonssak.  
 
  
Rådmannens innstilling: 
Tjenesteutvalget gir med hjemmel i jordloven § 12, Osmund Gaudestad tillatelse til å  
fradele 1,8 daa fra sin eiendom gnr 36, bnr 5 til boligformål, som omsøkt. Det gis dispensasjon 
fra LNF-formålet i kommuneplanens arealdel, jfr. plan- og bygningsloven § 19-2. 
Dispensasjonen begrunnes med at landbruksinteressene ikke blir vesentlig tilsidesatt og at 
fordelene er større enn ulempene etter en samlet vurdering. Følgende vilkår gjelder for tillatelsen:  
1. Oppretting av ny grunneiendom skjer etter matrikkellovens bestemmelser og gjeldende 
gebyrregulativ.  
2. Samtidig med søknad om byggetillatelse må det søkes om utslippstillatelse med angitt 
renseløsning.  
3. Vegrett må sikres med tinglysing.  
 
 
 
SAKSUTREDNING 
 
Sammendrag/ konklusjon 
Det foreslås å gi tillatelse etter jordloven og dispensasjon fra arealformålet i kommuneplanen 
ut fra bosettingshensyn. 
 
Bakgrunn for saken 
Osmund Gaudestad søker om tillatelse til fradeling av boligtomt på 1,8 daa, fra sin eiendom gnr 
36, bnr 5. Det er Roar Hauan som skal kjøpe tomta til boligformål.  
Tomta ligger i området hvor Roar Hauan har vokst opp. Arealet består ifølge gårdskart av 
innmarksbeite samt skogsmark. Synfaring 08.05.2017 avdekket at arealet som er klassifisert som 
innmarksbeite, ikke holder kravet til arealklassifiseringen. Området er gammel kulturmark som 
har gått ut av produksjon for mange år siden, men har vert ryddet for skog og kratt mekanisk. 
  
Driftsenheten gnr. 36, bnr. 5 mfl. er totalt på 836 daa hvorav 48 daa dyrka jord, 9 daa beite og 
670 daa produktiv skog.  
Det omsøkte arealet har LNF-status i kommuneplanens arealdel, og det kreves også dispensasjon 
etter pbl § 19-2.  
Saken er ikke sendt på høring til statlige- og fylkeskommunale organer, da en har vurdert saken 
slik at bare lokale interesser blir berørt.  
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Formelt grunnlag 
Naturmangfoldloven §§ 7 - 12.  
Jordloven §§ 1, 12  
Plan- og bygningsloven (pbl) kap. 19. Dispensasjon 
Vurderinger og konsekvenser 
Vurderinger etter jordloven:  
Det er søkt om tillatelse til fradeling av 1,8 daa. Arealet som søkes fradelt holder pr i dag ikke 
kravet til innmarksbeite, men man vil kunne gjenskape godkjent innmarksbeite ved små tiltak.  
 
Innmarksbeite regnes også som dyrket mark, og skal normalt ikke fradeles til boligformål. 
Tomtas arrondering, et hjørne av eiendommen, adskilt av en vei som er åpen for allmenn ferdsel, 
gjør fradeling av innmarksbeite mindre problematisk.  
Man mener derfor at tomtas plassering ikke vil skape vesentlige drifts eller miljømessige ulemper 
for landbruket i området.  
Bosetningshensynene i Iveland er sterke, og har blitt vektlagt tidligere i fradelingsaker der andre 
momenter etter jordloven taler for at fradeling burde ha blitt avslått. Selv om omsøkte tomt er nær 
dyrket mark, mener man at bosetningshensynene taler for at fradeling bør innvilges.  
På denne bakgrunn anbefaler en å gi tillatelse til fradeling av tomt inntil 1,8 daa.  
 
Vurderinger etter naturmangfoldsloven:  
Etter naturmangfoldlovens § 7 skal de miljørettslige prinsippene i § 8 til 12 legges til grunn  
som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet.  
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget:  
Ut fra loven skal offentlig beslutninger som berører naturmangfoldet ha en kunnskapsbasert  
myndighetsutøving. Denne skal være basert på vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap. 
Omsøkte tomt ligger i et område med spredt bebyggelse. En kan ikke se at det er miljømessige 
forhold i området som tilsier at dispensasjon ikke kan innvilges.  
 
§ 9 Føre-var prinsippet:  
Omsøkt tiltak medfører ingen risiko for alvorlige eller irreversible skade på naturmangfoldet så 
langt kommunen kan se.  
 
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning:  
Omsøkte tomt ligger i et område med spredt bebyggelse hvor det allerede er en del ferdsel. 
Økningen i bruk av nærområdet en slik dispensasjon vil innebære vil i liten grad føre til en større 
belastning for økosystemet i området. Det er ellers ikke registrert noen spesielt sårbare arter i 
området.  
 
§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver:  
Omsøkt tiltak kan ikke ses å ha noen nevneverdige skader på naturmangfoldet.  
 
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder:  
Denne bestemmelsen er knyttet til valg av teknikker, driftsmetode og lokalisering for å unngå  
eller begrense skade på naturmangfoldet. Omsøkt tiltak vil som tidligere nevnt ha lite  
påvirkning på naturmangfoldet ettersom det er snakk om et område med spredt bebyggelse.  
 
Vurdering etter plan- og bygningsloven:  
Arealet har som nevnt LNF-status i kommuneplanens arealdel, og landbruksinteressene er 
dominerende. Når jordlovsvurderingen konkluderer med at fradeling tilrås mener en derfor at 
fordelene er større enn ulempene, og at dispensasjon kan innvilges. Tomta ligger greit til i 
tilknytning til eksisterende bebyggelse. Kommuneplanens bestemmelse om utforming og 
plassering av bygg må vurderes i forbindelse med prosjekteringen. Likeledes på valg av 
renseløsning for spillvann samordnes med byggesøknaden. Vegrett må sikres med tinglysing på 
avgiverbruket.  
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Relasjon til kommuneplanen 
Området ligger med LNF-formål i kommuneplanens arealdel. 
 
 
Økonomiske konsekvenser 
Saksgebyr for behandling etter jordloven: kr. 2000,- (faktureres av Evje og Hornnes 
komune). 
Saksgebyr for behandling etter plan- og bygningsloven (dispensasjon): kr. 5000,-. 
Saksgebyr for behandling etter matrikkelloven (oppmåling, registrering) anslag: kr. 18000,-. 
 
Vedlegg:    
Søknad med vedlegg. 
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Saksmappe: 2017/402 -5001/2017 
Saksbehandler: KSO 
Dato:                   10.05.2017 
 
 

Saksframlegg 
 

Iveland kommune 
  
 
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 
 
Regulering Birketveit sentrum: Høring og offentlig ettersyn 2.  
 
  
Rådmannens innstilling: 
Tjenesteutvalget legger forslag til detaljregulering for Birketveit sentrum, datert 04.11.2016, 
revidert 05.05.2017, ut til høring og offentlig ettersyn i seks – 6 – uker fra kunngjøringsdato, jfr. 
plan og bygningsloven § 12-10. 
 
 
SAKSUTREDNING 
 
Sammendrag/ konklusjon 
Innspill fra 1. høringsrunde er innarbeidet i planforslaget. Fare for flomskred er undersøkt. 
Arkeologien i planområdet er kartlagt. Omfanget av endringer tilsier at det foreslås å legge 
planforslaget ut på ny høring og offentlig ettersyn. Etter vedtak i Tjenesteutvalget 25.01.17 om 
utsettelse, er forslaget revidert og området som dekket deler av planområdet for reguleringsplan  
Iveland gård er tatt ut av planen. 
 
Bakgrunn for saken 
En viser til planbeskrivelsen (Vedlegg 3) pkt. 1, andre avsnitt:  
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.  
Planprosessen fram til 1. gangs høring er omtalt i beskrivelsens pkt. 2.  
Merknader til 1. gangs høring og offentlig ettersyn er gjengitt og kommentert i eget avsnitt under.  
På bakgrunn av denne vurderinga er det utarbeid nytt revidert forslag til plankart og 
bestemmelser. På grunn av omfanget av endringer i forhold til det første forslaget foreslås ny full 
høringsrunde på 6 uker.  
Det er i perioden etter første høring utført fagvurderinger på områdene kulturminne og skredfare. 
Disse rapportene følger saken som vedlegg.  
Det er også holdt et avklarende møte med Statens vegvesen ang. siktsoner og trafikkløsninger. 
Etter vedtak i Tjenesteutvalget 25.01.17 om utsettelse av 2. gangs høring, er den delen av 
planforslaget som overlappet privat reguleringsplan for Iveland gård, planid. 20060515, tatt ut av 
forslaget. 
 
Formelt grunnlag 
Plan- og bygningsloven § 12-10. Behandling av reguleringsplanforslag 
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Vurderinger av innspill i 1. høringsrunde. 
Dato   Avsender   Merknad  Vurdering  
      
02.02.16   Direktoratet for 

mineralforvaltning  
 

 

Tiltaket berører ikke 
viktige 
mineralressurser og 
DMF har ingen 
merknader til 
forslaget.  

Tatt til etterretning.  

      
02.02.16   NVE   Behandler ikke saken 

uten konkret 
forespørsel om 
bistand. Viser til sine 
nettsider.  

Tatt til etterretning.  

18.02.16   Iveland sokn   Ber om 
parkeringsplasser ved 
nordre port.  
Foreslår å gjøre om 
turvei på sørsida av 
bekken til kjørevei og 
lukke innkjøring til p-
plass veg kirka fra 
fylkesveien.  

Innspillet er 
innarbeid i nytt 
planforslag.  
Turveien går ut. 
Det foreslås å 
stramme opp 
avkjørsel til p-plass. 

27.01.16  Finn Sand/Sørbolig  Føreslår tillatt 
mønehøyde garasje 
endret til 6 m.  
%BYA foreslår endret 
til 45% på BF5.  
Øke antall boliger til 8 
på BF5.  
Utvendig parkering 
bør ikke inngå i BYA.  
BF7 bør utvides i areal 
og økes med 1 
boenhet.  
BF9 bør utvides mot 
vest for gode solrike 
utearealer.  
Foreslår adkomst til 
BB1 også fra øst, 
endre bestemmelsene 
til 3 adkomster for 
tomtens felles bruk.  
Foreslår tillatt 
takvinkel 6-45 grader.  
BF8 bør økes i antall 
enheter og %BYA 
tilsvarende BB1; 60%.  

Ikke innarbeid.  
 
 
BF5 utgår  
 
 
 
Ikke innarbeid.  
 
BF7 utgår 
 
 
BF9 utgår 

 
 
Ikke innarbeid 
 
 
 
 
 
 
BF8 utgår 
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22.01.16   Fylkesman
nen i Aust-
Agder  

 Landbruk: tar planforslaget til 
etterretning, men foreslår inntatt 
bestemmelse om at matjord som 
går tapt som følge av utbygging 
blir tatt vare på og utnyttet som 
matjord ved nydyrking eller 
forbedring av eksisterende jord.  
Barn og unge: ber om at det tas 
inn bestemmelser som sikrer 
nærlekeplasser for de minste 
barna; framgå av situasjonsplan 
for igangsetting og tas inn i 
rekkefølgebestemmelsene. 
Gjelder BF1, BF2 og BF6-9.  

Innspillet er innarbeid 
i nytt planfrorslag 

 

07.03.16   Statens 
vegvesen  

 Gjør oppmerksom på at 
envegsregulering ikke skal finne 
sted gjennom reguleringsplan.  
Byggegrenser: anbefaler 
regulering av areal mellom 
vegformål og byggegrense til 
grønt formål. 
Kommunalt vegnett: definere 
siktsoner i krysningspunkt for 
gående/syklende og kjørende. 
Anbefaler o_GS1 – o_GS3 
regulert til kjøreveg. 
Avkjørsel fra F291 til o_GS3 bør 
få betre utforming eller stenges. 
Avkjørsel til BF2 bør planlegges 
via kommunalt vegnett, dersom 
avkjøring fra F291 skal Statens 
vegvesen godkjenne plan- og 
profiltegning av krysset. 
Siktutbedring for adkomst til BF2 
må inn i 
rekkefølgebestemmelsene. 
Sikt: siktsoner er ikke inntegnet 
etter vegnormaler og må endres 
slik at kravene til 
forkjørsregulerte og uregulerte T-
kryss tilfredsstilles. 
Bestemmelser: må stå at Statens 
vegvesen skal godkjenne tekniske 
planer for offentlige trafikk- og 
fotgjengerarealer.  

 

 

 

 

 

Tatt til etterretning. 
 
 
Ikke innarbeid.  
 
 
Siktsoner og 
trafikkløsninger er 
gjennomgått og 
innarbeidet i planen 
etter avklarende møte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innarbeid 

16.02.16 Den 
norske 
kirke, 
Agder og 
Telemark 
bispedøm
meråd 

  Stiller seg bak uttalelse frå 
Menighetsrådet 
 

Tatt til orientering  

11.03.16 Odd Håvard 
Dahle 

Går mot nedbygging av dyrkbar jord. Tatt til orientering. 

07.03.16 Rune Fossli Ber om areal regulert til skiformål 
beholder sin status. 
Foreslår parkering til skibruk ovenfor 

Ikke innarbeid, utenfor 
området. 
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Iveland gard. 
14.03.16 Finn Terje 

Uberg, 
tidligere barn 
og unges repr. 

Påpeker at det ikkje er valgt noen 
representant for barn og unge i 
plansaker inneværende planperiode. 
Som tidligere representant har han 
ikkje studert planen nærmere. 

Tatt til orientering. 

14.03.16 Iveland 
Bondelag 

Bekymret for nedbygging av 
maskinjord. Foreslår avsatt kr. 15000 
pr. daa. Til nydyrking og grøfting. 

Tatt til orientering. 

08.03.16 Aust-Agder 
fylkeskommu
ne 

Kommunen kan ikkje vedta planen 
før forhold til automatisk freda 
kulturminne er avklart. 
Dispensasjonssøknad til 
riksantikvaren for gravminne vde gs-
veg. 
Den gamle kirkegården skal ligge 
innenfor hensynssone. 
Estetikk: angi maks høgde 
forstøtningsmur. 

Forholdet er avklart. Se 
arkeologirapport. 
 
Dispensasjonen er 
innvilget. 
 
 
Innarbeid. 
 
Ikke innarbeid. 

11.03.16 
 

Kjetil og 
Yvonne 
Engen 

Onsker hele eller deler av BF5 ut av 
planen. 
Ønsker GT1 ut av planen. 
Ønsker lavere utnytting av BB1 og 
meir areal til parkering. 

BF5 er tatt ut. 
 
GT1 er tatt ut. 
Ikke etterkommet. 

 
Konsekvenser av endringer i planforslaget  
Faresone ras- og flomfare (H310) er tatt ut av planen etter skredfarekartlegging utført av Ole 
Håvard Barstad, Multiconsult.  
Soner for båndlegging etter lov om kulturminner (H730) er oppdatert etter kulturhistorisk 
registrering utført av Nils Ole Sundet, Aust-Agder fylkeskommune. Et registrert gravminne var 
borte og båndlegging er fjernet i planen.  
Det er lagt inn noen ekstra parkeringsplasser vis a vis kirkegårdens nordre port.  
Vegen o_Veg 16 er omgjort fra kjørbar gang/sykkelveg til kjøreveg og kryss med Frikstadveien 
har fått ny T-utforming. Dette på bakgrunn av innspill og avklaringsmøte med  
Statens vegvesen.  
Oppdaterte siktsoner forutsetter at Frikstadveien forkjørsreguleres. En har forstått at dette inngår i 
planene til Statens vegvesen.  
Det er lagt inn to nærlekeplasser etter innspill fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.  
På Åkle-området er det innpasset et areal for privat parkering med egen adkomst der midlertidig 
anleggsvei ligger. Dette etter dialog med utbygger og Statens vegvesen.  
Innspill fra Kjetil og Yvonne Engen er delvis etterkommet. 
I bestemmelsene er tatt inn anbefalineger fra riksantikvaren og fylkeskommunen ang. automatisk 
fredede kulturminner. Riksantikvaren foreslår bestemmelser knytta til kirkegården, se pkt. 6.5. 
Fylkeskommunen foreslår bestemmelse knytta til øvrige automatisk fredede kulturminner, se pkt. 
6.4 i bestemmelsen.  
I rekkefølgebestemmelsene er tatt inn bestemmelse om å ta vare på matjord (innspill fra 
Fylkesmannen). Det er også tatt inn rekkefølgebestemmelser om kryssutforming (innspill fra 
Statens vegvesen).  
Som følge av at områdene innen gjeldende reguleringsplan for Iveland gård er tatt ut av forslaget, 
blir omfanget av dyrka mark som blir lagt ut til byggeområde redusert til 0,8 daa fulldyrka og 5,0 
daa innmarksbeite. 
 
Relasjon til kommuneplanen 
Planområdet omfatter LNF-området mellom reguleringsplanene for Klokkargarden og Birketveit 
sentrum. 
 
Økonomiske konsekvenser 
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Gjennomføring av planen vil ha omfattende økonomiske konsekvenser, avhengig av hvordan 
planen blir gjennomført. Gjennomføring av deler av planen i privat regi vil fordre 
utbyggingsavtale. Umiddelbart blir de økonomiske konsekvensene små.  
 
 
Vedlegg:    

1. Plankart 
2. Planbestemmelser 
3. Planbeskrivelse 
4. Rapport kulturminner 
5. Skredfarekartlegging 
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Detaljregulering for Birketveit sentrum,  
Iveland kommune 

Plan nr:  

0935 –  

 

Planbestemmelser  
 
Datert: 10.12.2015  
Sist revidert: 5.5.2017 
 
1 Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5 nr. 1) 

 
1.1 Fellesbestemmelser 

 
1.1.1 Situasjonsplan 
Ved søknad om tiltak innen felt BF1-BF2 og BB1 skal det utarbeides situasjonsplan for hele feltet som skal 
vise:  

- Atkomstveg, inkl. snuhammer  
- Tomtegrenser  
- Gjennomsnittlig planert terreng 
- Bygningers plassering, takform og høyder  
- Fasadetegninger 
- Høyde på planert terreng 
- Utforming av murer/fylling 
- Avkjørsel og parkering 
- Snitt som viser forhold til nabotomt/nabobebyggelse og tilstøtende veg 

 
1.1.2 Universell utforming / Tilgjengelig boenhet 
Prinsipp for universell tilrettelegging skal legges til grunn ved planlegging, utforming og anleggelse av 
minimum 50 % av ny boligbebyggelse innenfor hvert felt.    
 
For feltene BTJ, BTU, BTK, BTF, BIA, LEK, B/F/N og B/FO skal utearealer og bygninger være universelt 
utformet.  
 
1.1.3 Bebyggelsens plassering  
Bebyggelsen innenfor B1, BF1-BF2, BB1, BTF, B/FO-1 skal plasseres innenfor byggegrenser som vist på 
plankartet. Garasje kan plasseres inntil 1,0 meter fra nabogrense/tomtegrense. Forstøtningsmurer, 
terrasse/balkong og biloppstillingsplasser kan etableres innenfor tomtegrensen.  
 
Slik boligbebyggelsen innenfor felt BK1, B/FO-2 fremgår av plankartet, er feltet ferdig utbygd, i henhold til 
eksisterende bebyggelse som inngår i planen.  
 
Slik bebyggelsen innenfor felt BTK fremgår av plankartet, anses feltet som ferdig utbygd, i henhold til 
bygg, kulturminner som skal bevares. Mindre bygg, redskapsbod, toalettrom o.l. tillates bebygd innenfor 
formålsgrensen. Eksisterende kirkemur skal beholdes.  

 
 

1.1.4 Antall boenheter  
- Innenfor B1 tillates det oppført maksimalt 2 boenheter, inkl. eksisterende bebyggelse som inngår i 

planen.  
- Innenfor B2 tillates det oppført maksimalt 2 boenheter, inkl. eksisterende bebyggelse som inngår i 

planen. 
- Innenfor B3 tillates det oppført maksimalt 4 boenheter, inkl. eksisterende bebyggelse som inngår i 

planen. 
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- Innenfor BF1 tillates det oppført maksimalt 9 boenheter.  
- Innenfor BF2 tillates det oppført maksimalt 24 boenheter.  

 
- Innenfor BK1 tillates det oppført maksimalt 12 boenheter, inkl. eksisterende bebyggelse som 

inngår i planen.   
- Innenfor BB1 tillates det oppført to leilighetsbygg med totalt maksimalt 16 boenheter.  

 
- Innenfor B/F/N-1 tillates det oppført maksimalt 4 boenheter, inkl. eksisterende bebyggelse som 

inngår i planen.   
 

- Innenfor B/FO-1 tillates det oppført maksimalt 38 boenheter.  
- Innenfor B/FO-2 tillates det maksimalt 1 boenhet.  

 
1.1.5 Grad av utnytting  
Utnyttelsesgrad fremgår av plankartet.  
 
1.1.6 Høyder  

Felt Maks tillatte gesimshøyde over 
gjennomsnittlig planert terreng: 

Maks tillatte mønehøyde over 
gjennomsnittlig planert terreng: 

B1 – B3 4,0 m 8,0 m 
BF1 – BF2 6,5 m 9,5 m 

BK1 6,5 m 9,5 m 
BB1  kote = +225 moh 

BTJ1-2 6,5 m 9,5 m 
BTU 6,5 m 9,5 m 
BTK I henhold til eksisterende kirkebygg I henhold til eksisterende kirkebygg 
BTF 6,5 m 9,5 m 

B/F/N-1 6,5 m 9,5 m 
B/FO-1 8,5 m 10,0 m 
B/FO-2 6,5 m 9,5 m 

 
Høyde for gjennomsnittlig planert terreng skal fremgå ved innsendelse av situasjonsplan.  
 
1.1.7 Estetikk 
Bebyggelsen skal ha takform med vinkel mellom 10 – 45 grader. Der takformen er pulttak, kan øverste 
gesims være som oppgitte maks tillatte mønehøyde.  
 
Mindre takoppbygg, takopplett, arker kan tillates. Takopplett tillates i maks 40 % av takflatens lengde. 
Maks. gesimshøyde gjelder ikke for takopplett.  
 
Innenfor hvert felt regulert til boligbebyggelse (B1-B3, BF1-BF2, BK1 og BB1) skal bebyggelsen ha et 
enhetlig preg med hensyn til fasader, materialbruk, takform og møneretning.  
 
1.1.8 Parkering 
Innenfor felt B1 – B3, BF1 – BF2 og BK1 skal det pr. boenhet avsettes minimum 2 biloppstillingsplasser på 
egen tomt.  
Innenfor BB1 skal det pr. boenhet avsettes minimum 1,5 biloppstillingsplasser på fellesanlegg på egen 
tomt eller i parkeringskjeller. 
 
1.1.9 Terrengbehandling 
Matjord som går tapt som følge av fremtidig utbygging skal tas vare på og utnyttet som matjord ved 
nydyrking eller forbedring av eksisterende jordbruksformål i nærområdet.  
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1.1.10 Kulturminner 
Hvis det under arbeidets gang skulle komme frem gjenstander eller andre spor fra eldre tid, skal arbeidet 
stanses og melding umiddelbart sendes Aust-Agder fylkeskommune v/seksjon for kulturminnevern, jf. 
kulturminneloven § 8, 2. ledd.  
 
 
1.2 Frittliggende småhusbebyggelse (B1 – B3, BF1 – BF2) 
Generelt 
I området tillates oppført bygninger med tilhørende anlegg for frittliggende småhusbebyggelse.  
Innenfor felt BF2 tillates det i tillegg bygninger med tilhørende anlegg for konsentrert småhusbebyggelse.  
 
Avkjørsel  
Det tillates kun en avkjørsel til hver enkelt tomt.  
 
Garasje/Carport 
Garasjens/Carportens størrelse skal være maks. 50 m2 BRA og tillates med gesimshøyde maks. 3,5 meter 
og mønehøyde maks. 5,0 meter over overkant gulv 1. etasje.  
 
Dersom garasjen plasseres vinkelrett på veg skal avstanden være minimum 5,0 meter fra vegkant. Dersom 
garasjen plasseres parallelt med veg skal avstanden være minimum 2,0 meter fra vegkant.   
 
1.3 Konsentrert småhusbebyggelse (BK1) og Blokkbebyggelse (BB1) 
Generelt 
I området tillates oppført bygninger med tilhørende anlegg for konsentrert småhusbebyggelse (BK1) og 
blokkbebyggelse/leilighetsbygg (BB1).  
 
Avkjørsel  
For felt BK1 tillates det kun en avkjørsel til hver enkelt tomt. For felt BB1 tillates det to avkjørsler pr. felt til 
feltets felles bruk.  
 
1.4 Tjenesteyting (BTJ1-2) 
Generelt  
Området er regulert til offentlig tjenesteyting.  
 
Parkering  
Biloppstillingsplassene til BTJ1 skal etableres innenfor offentlig parkeringsplass, o_SP1 og o_SP5, med 
minimum 2,0 biloppstillingsplasser pr. 100 m2 bruksareal.  
 
Biloppstillingsplassene til BTJ2 skal etableres innenfor egen tomt, felt BTJ2, med minimum 1,0 
biloppstillingsplasser pr. 100 m2 bruksareal.  
 
1.5 Undervisning (BTU) 
Generelt  
Området er regulert til offentlig undervisning, skole.  
 
Parkering  
For parkering til BTU skal offentlige parkeringsplasser i nærområdet benyttes, o_SP1– o_SP6.  
 
1.6 Kirke (BTK) 
Generelt 
Området er regulert til offentlig kirke.  
 
Parkering 
For parkering til BTK skal offentlige parkeringsplasser i nærområdet benyttes, o_SP1– o_SP6.  
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1.7 Forsamlingslokale (BTF) 
Generelt  
Området er regulert til privat forsamlingslokale, bedehus/menighetshus.  
 
Avkjørsel  
Avkjørsel er vist med pil på plankartet. Det tillates kun en avkjørsel. Den er via offentlig veg, o_VEG7.  
 
Parkering  
Bebyggelsen skal ha oppstillingsplass på fellesareal egen tomt eller på fellesareal for flere tomter med 
minimum 2,0 biloppstillingsplasser pr. 100 m2 bruksareal.  
 
1.8 Idrettsanlegg (BIA) 
Området skal benyttes til idrettsbane/idrettsanlegg med tilhørende bygning, parkeringsplasser og andre 
tilhørende nødvendige anlegg.  
 
1.9 Energianlegg (EL) 
Innenfor området tillates det oppført kommunalteknisk anlegg slik som nettstasjon/transformator o.l. 
 
1.10 Vann- og avløpsanlegg (VA) 
Innenfor området tillates det oppført kommunalteknisk anlegg slik som pumpestasjon for vann og avløp 
o.l.  
 
1.11 Lekeplass (LEK1-2) 
LEK1 skal være privat nærlekeplass for boligtomtene innenfor feltene BF2. 
LEK2 skal være privat nærlekeplass for boligtomtene innenfor feltene BF1. 
 
Lekeplassen skal opparbeides til et tilfredsstillende nivå og godkjennes av kommunen. Med 
tilfredsstillende nivå menes at terrenget skal være planert, tilsådd/gruset og at det skal etableres benker, 
samt tre ulike typer lekeapparater/-utstyr pr. lekeplass.  
 
1.12 Kombinert bebyggelse og anleggsformål – Bolig/Forretning/Næring (B/F/N-1) 
Generelt 
Innenfor felt B/F/N tillates det oppført bygg til bolig/forretning/næringsbebyggelse. Forretning omfatter 
kjøp og salg av varer og tjenester. Næringsbebyggelse omfatter håndverks- og lagervirksomhet, med 
mulighet for boligdel i 2. etasje, samt tilhørende anlegg.  
 
Avkjørsel  
Det tillates kun en avkjørsel til hver feltet.  
 
Parkering  
Innenfor B/F/N-1 skal det pr. boenhet avsettes minimum 2,0 biloppstillingsplasser på egen tomt.  
 
Forretnings- og næringsbebyggelsen skal ha oppstillingsplass på fellesareal egen tomt med minimum 1 
biloppstillingsplass pr. 100 m2 bruksareal.  
 
 
1.13 Kombinert bebyggelse og anleggsformål – Bolig/Forretning (B/FO-1 og B/FO-2) 
Generelt 
Innenfor felt B/FO tillates det oppført bygg til bolig/forretning. Forretning omfatter kjøp og salg av varer 
og tjenester. Innenfor B/FO-1 tillates det bolig i samtlige etasjer, mens det for B/FO-2 tillates 
forretningsbebyggelse med mulighet for boligdel i 2. etasje, samt tilhørende anlegg.  
 
Avkjørsel  
Avkjørsel er vist med pil på plankartet. Det tillates kun en avkjørsel. Til B/FO-1 er atkomsten via offentlig 
veg, o_VEG8. Til B/FO-2 er atkomsten via offentlig gangveg, o_GV3, der kjøring til eiendommen er tillatt.  
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Parkering  
Innenfor B/FO-1 skal det pr. boenhet avsettes minimum 1,0 biloppstillingsplass på fellesanlegg på egen 
tomt eller i parkeringskjeller. 
 
For parkering til B/FO-1 skal parkeringsplass SP7 benyttes. 
 
Innenfor B/FO-2 skal det pr. boenhet avsettes minimum 2,0 biloppstillingsplasser på egen tomt.  
 
Forretningsbebyggelsen skal ha oppstillingsplass på fellesareal egen tomt med minimum 2,0 
biloppstillingsplasser pr. 100 m2 bruksareal.  
 
2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5 nr. 2) 
 
2.1 Generelt  
Det skal utarbeides teknisk plan for alle arealer regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. 
Statens vegvesen skal ha disse til godkjenning for offentlige trafikk- og fotgjengerarealer. Tekniske planer 
for overvann, vann og avløp skal inkludere nødvendige tilknytninger til eksisterende nett.  
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal anlegges som vist på plan og i samsvar med gjeldende 
kommunale normer.  
 
2.2 Veg (o_VEG1-7, f_VEG8, VEG9-10 og o_VEG11-12) 

- o_VEG1 er eksisterende offentlig veg.  
- o_VEG2 er eksisterende offentlig veg.  
- o_VEG3 er eksisterende offentlig atkomstveg.  
- o_VEG4 er ny offentlig atkomstveg.  
- o_VEG5 er ny offentlig atkomstveg.  
- o_VEG6 er ny offentlig atkomstveg.  
- o_VEG7 er eksisterende offentlig atkomstveg.  
- f_VEG8 er eksisterende felles atkomstveg for gnr. 31/bnr. 1, 9, 10,11 (Haughomveien 2, 4, 6A, 6B). 
- VEG9 er eksisterende privat atkomstveg.  
- VEG10 er eksisterende privat atkomstveg.  
- o_VEG11 er ny offentlig atkomstveg (utvidelse av eksisterende gang- og sykkelveg).  
- o_VEG12 er eksisterende offentlig atkomstveg.  

 
 
2.3 Fortau (o_SF1-5) 

- o_SF1, o_SF3-5 og deler av o_SF2 er eksisterende offentlige fortau.  
- Deler av o_SF2 er nytt offentlig fortau, fra eksisterende fortau ved BK1 og frem til avkjørselen til 

Iveland kirke.   
 
2.4 Tun (o_TUN1) 

- o_TUN1 er eksisterende offentlig gatetun. Tunet er atkomst til boligene innenfor BK1.  
 
2.5 Gang- og sykkelveg (o_GS4-5) 

- o_GS4-5 er eksisterende offentlig gang- og sykkelveg.  
 
2.6 Gangveg/Gangareal (o_GV1-4) 

- o_GV1-2 er eksisterende offentlige gangveger/gangareal.  
- o_GV3 er eksisterende offentlig gangveg/gangareal, der kjøring til eiendommene innenfor felt 

BTJ1 og B/FO-2 er tillatt.  
- o_GV4 er ny offentlig gangveg/gangareal.  
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2.7 Annen veggrunn 
Områder avsatt til annen veggrunn er offentlige og skal benyttes til skjæringer, fyllinger, grøft, sideareal 
o.l. Sideareal til veg benyttes til snøopplag. Det er ikke tillatt med parkering i formålet. Skjæringer og 
fyllinger skal jordkles og sås til. Skjæringer og fyllinger ved o_VEG4 skal kunne legges på tilstøtende 
formål/tomter/eiendommer. 
 
2.8 Kollektivholdeplass  

- Areal avsatt til kollektivholdeplass er offentlig bussholdeplass.   
 
2.9 Parkeringsplasser (o_SP1-7) 

- o_SP1-3 og o_SP5-6 er eksisterende offentlige parkeringsplasser.  
- o_SP4 er ny offentlig parkeringsplass. Feltet er gjesteparkeringsplass i forbindelse med 

henting/bringing av barn. 
- SP7 er privat parkeringsplass for eiendommene innenfor felt B/FO-1.  

 
 
3 Grønnstruktur (pbl § 12-5 nr. 3) 
 
3.1 Turveg (GT1) 
GT1 skal være privat turveg/sti og skal være åpen for allmenn ferdsel, jf. friluftslovens regler.  
Turvegene skal anlegges med minimum bredde = 1,1 meter. 
 
 
3.2 Park (F1) 
Området skal nyttes til anlegg for park, lek, sport og bading. Det kan føres opp bygninger og anlegg som 
fremmer allmennhetens bruk av området. Riding er ikke tillatt i området.  
 
Det er anledning til å opparbeide området med skånsomme tilretteleggingstiltak, utplassere 
utomhusmøbler, etablere grillplasser, installasjoner og mindre bygg som fremmer opplevelseskvalitetene 
og aktivitetene knyttet til naturen og vannet.  
 
Området kan tilrettelegges for båt- og badeliv, og andre diskrete tiltak som fremmer friluftslivet og 
vannaktiviteter.  
 
Informasjonstavler og avfallskasser kan settes opp på sentrale knutepunkt for ferdsel. Disse skal ha en 
stedstilpasset utforming og plassering med fast informasjon som blir holdt vedlike og oppdatert.  
 
 
4 Landbruks-, natur og friluftsområder (pbl § 12-5 nr. 5) 
 
4.1 LNFR-areal 
Området skal benyttes til landbruks-, natur og friluftsformål og skal disponeres og drives i samsvar med 
jordlovens, skogbrukslovens og friluftslovens bestemmelser.  
 
 
5 Bruk og vern av sjø og vassdrag (pbl § 12-5 nr. 5) 
 
5.1 Friluftsområde i sjø og vassdrag 
Området er friluftsområde i vann for bading, fiske og rekreasjon. Det kan oppføres anlegg som fremmer 
formålet med reguleringen.  
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6 Hensynssoner (pbl § 12-6) 
 
6.1 Faresone – Høyspenningsanlegg (H370) 

- Innenfor faresonen vises eksisterende høyspentlinje.  
- Eksisterende høyspentlinje H370_1 skal legges i bakken som jordkabel dersom felt BF1 skal 

bebygges.  
 
6.2 Sikringssone – frisikt (H140)  
Innenfor frisiktsonene tillates ikke murer, gjerder eller vegetasjon høyere enn 0,5 meter over tilstøtende 
vegers nivå. Terreng skal ikke planeres høyere enn tilstøtende vegers nivå.  
 
6.3 Angitt hensynssone – Bevaring kulturmiljø (H570)  
Arealene omkring bebyggelsen på Birketveit gård, gnr/bnr 33/1, er avsatt til bevaring av kulturmiljø, 
hensynssone H570_1.  
 
Området skal bevares, istandsettes og vedlikeholdes på en slik måte at arealene innenfor og bygningenes 
verdi som kulturmiljø opprettholdes. Mindre bygningsmessige endringer er tillatt så lenge 
bevaringsverdien ikke forringes. Kommunen skal innhente uttalelse fra fylkeskommunens 
kulturminneavdeling før eventuelle vedtak kan fattes. 
 
6.4 Automatisk fredete kulturminner (hensynssone H730_1-3) - båndlagt etter kulturminneloven 
I området finnes automatisk fredete kulturminner (gravminner). Det er ikke tillatt å sette i gang tiltak som 
er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig 
skjemme de automatisk fredete kulturminnene eller framkalle fare for at dette kan skje. Området 
forvaltes av regional kulturminneforvaltning etter kulturminnelovens bestemmelser.  
 
6.5 Automatisk fredete kulturminner (hensynssone H730_4) - båndlagt etter kulturminneloven  
Det middelalderske kirkestedet er et automatisk fredet kulturminne. Alle inngrep i grunnen eller andre 
tiltak som kan virke inn på det automatisk fredete kulturminnet er ikke tillatt uten etter dispensasjon fra 
kulturminneloven.  
 
Unntak gjelder for bruk av eksisterende graver som har vært i kontinuerlig bruk siden middelalderen.  
 
Gravsteder som ikke er i bruk pr. i dag og gravsteder der det ikke har vært foretatt gravlegging etter 1945 
skal ikke gjenopptas til bruk.  
 
Gravminner som er eldre enn 60 år, skal ikke flyttes eller fjernes uten at kulturminnemyndighetene er gitt 
anledning til å uttale seg.  
 
 
 
7 Rekkefølgebestemmelser (pbl § 12-7 nr. 10)  
 

- Før det gis rammetillatelse til opparbeidelse av ny bebyggelse og anleggsarbeid i planområdet, 
skal det foreligge godkjente tekniske planer.  
 

- 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.  
 

- Før det gis brukstillatelse for ny boligbebyggelse innenfor felt BF1 skal:  
- o_VEG5 være opparbeidet i tråd med godkjent teknisk plan.  
- høyspenningsanlegg (H370_1) være lagt i bakken som jordkabel.  
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- det gjennomføres siktutbedring i krysset dersom sikt for venstre sving ikke er ivaretatt.  
- det utarbeides plan- og profiltegninger for krysset, fortrinnsvis i målestokk 1:500. Tegningene 

skal godkjennes av Statens vegvesen før utbygging finner sted.  
 

- Før det gis brukstillatelse for ny boligbebyggelse innenfor felt BF2 skal:  
- o_VEG6 være opparbeidet i tråd med godkjent teknisk plan.  
- det utarbeides plan- og profiltegninger for krysset, fortrinnsvis i målestokk 1:500. Tegningene 

skal godkjennes av Statens vegvesen før utbygging finner sted.  
 

- Før det gis igangsettingstillatelse for ny boligbebyggelse innenfor felt BB1 skal:  
- 80 % av antall boenheter innenfor felt B/FO-1 være ferdig utbygd.  

 
- Før det gis brukstillatelse for ny boligbebyggelse innenfor felt BB1 skal:  

- o_VEG11 være opparbeidet i tråd med godkjent teknisk plan.  
- del av o_SF2, fra eksisterende fortau ved BK1 og frem til avkjørselen til Iveland kirke, være 

opparbeidet i tråd med teknisk plan.  
 

- Før det gis brukstillatelse for ny bebyggelse innenfor felt BTU og BIA skal:  
- o_VEG3, o_SP4 og o_GV4 være opparbeidet i tråd med godkjent teknisk plan.  
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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) 

90



Detaljregulering Birketveit sentrum multiconsult.no 
Planbeskrivelse  

 

  SIDE 12/25 

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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00 10.06.16 Skredfarekartlegging Iveland kommune Ole Håvard Barstad Solveig Vassenden Sverre Hagen 

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV 

 

MULTICONSULT | Larsgårdsveien 4 | 6009 Ålesund | Tlf 73 10 34 90 | multiconsult.no NO 910 253 158 MVA 

 

NOTAT  

OPPDRAG Skredfarekartlegging Iveland kommune, 
Birketveit 

DOKUMENTKODE 418071-RIGberg-NOT-001 

EMNE Skredfarekartlegging jord- og flomskred TILGJENGELIGHET Åpen 

OPPDRAGSGIVER Iveland kommune OPPDRAGSLEDER Ole Håvard Barstad 

KONTAKTPERSON Knut Gunnar Solberg SAKSBEHANDLER Ole Håvard Barstad 

KOPI   ANSVARLIG ENHET 3014 Midt Bergteknikk 

 

SAMMENDRAG 

Multiconsult har foretatt en skredfarekartlegging i Birketveit i Iveland kommune. Bakgrunnen for kartleggingen var at 
det skal bygges ny skole og at aktsomhetskartet fra NVE indikerer risiko for jord- og flomskred. Multiconsult vurderer 
at den nominelle sannsynligheten for jord- og flomskred i planområdet er mindre enn 1/5000, og at kravene i TEK 10 
dermed er oppfylt. Det anbefales å utføre manuell rensk av bergskjæringen ut mot RV 403 Ivelandsveien for å renske 
ned sprekkeavløst berg før det vurderes behov for ytterligere sikring. 

1 Innledning 
Iveland kommune planlegger å bygge en ny skole i Birketveit. Området er markert som 
aktsomhetsområde for jord- og flomskred i NVEs kartdata. Multiconsult ble derfor forespurt om å 
gjøre en skredfarekartlegging i området. I tillegg ble Multiconsult forespurt om å gjøre en vurdering 
av bergskjæringen i sentrum ut mot RV 403 Ivelandsveien. Birketveit ligger i Iveland kommune i 
Øst-Agder, ca. 43 km nord for Kristiansand. 

 

 

Figur 1-1: Iveland kommune, Birketveit ligger ca. 43 km nord for Kristiansand. 
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Figur 1-2: Birketveit sentrum med aktsomhetsområdet for jord- og flomskred (blått) og bergskjæringen (rødt). 

2 Befaring 
Multiconsult ved senior ingeniør Ole Håvard Barstad foretok en befaring 12. mai 2016. Befaringen 
ble foretatt til fots i området som er avmerket på aktsomhetskartet med risiko for jord- og 
flomskred (Figur 6-1). Knut Gunnar Solberg fra Iveland kommune deltok også på befaringen. Været 
på befaringsdagen var sol og 18 grader. 

 Terreng 

Bratthetskartet indikerer en slak profil langs elven/bekken, men med bratte skrenter på begge 
sider. Dette bekreftes av befaringsobservasjoner. 
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Figur 2-1: Bratthetskartet indikerer bratte skrenter fra Skrømevatnet og ned mot Birketveit sentrum. Profilen langs bekken 
er relativ slak. Brunt område indikerer området som er vist på aktsomhetskartet med risiko for jord- og flomskred og hvor 
befaring ble foretatt. (Kartverket). 

 Vegetasjon 

Vegetasjonen i området er preget av løv- og bartrær, med lyng på bakken.  

 

Figur 2-2: Blandet skog i aktsomhetsområdet. 
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Figur 2-3: Bakken er dominert av lyng. Bildet er tatt i området som er markert for jord- og flomskred. 

3 Værdata 
Jord- og flomskred forekommer ved store nedbørsmengder over tid. Figuren under viser varighet av 
nedbørsintensitet i liter pr. sekund per hektar ved målestasjonen ved Vennesla. Figuren viser at de 
største regnperiodene (over 100 liter per sekund per hektar) er av kort varighet (mindre enn 50 
minutter). Dette er beregnet med en returperiode på 200 år. Sannsynligheten for slike 
nedbørsmengder er derfor 1/200.      

 

 

Figur 3-1: Nedbørsintensitet i liter pr. sekund per hektar (eklima.no). 
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Figur 3-2: Maksimale døgnverdier. 

4 Løsmasser 
Løsmassekartet viser at området er preget av tynn morene og forvitringsmateriale. Det ble 
observert berg i dagen noen steder langs bekken og det er derfor grunn til å tro at 
løsmassetykkelsen i dette området er mindre enn 0,3 meter. 

 

Figur 4-1: Løsmassekartet og befaringsobservasjoner indikerer tynn morene (lys grønn) og forvitringsmateriale (rosa) 
(NGU). Området som er vurdert er markert i rødt. 
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5 Fastsettelse av sikkerhetsklasse 

I Plan- og bygningslovens § 4-3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyser heter det at 
«ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og 
sårbarhetsanalyser gjennomføres for planområdet eller selv foreta en slik analyse. Analysen skal 
vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål 
og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko 
eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jfr. § 11-8 og 12-6. Planmyndighet skal i 
arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig 
for å avverge skade og tap».  

Plan- og bygningslovens § 28 (byggegrunn/miljøforhold) sier at «grunn kan bare deles eller 
bebygges dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- 
eller miljøforhold». 

Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller ulempe som følge av tiltak. 

For grunn som ikke er tilstrekkelig sikker, skal kommunen om nødvendig nedlegge forbud mot 
opprettelse eller endring av eiendom eller oppføring av byggverk, eller stille særlige krav til 
byggegrunn, bebyggelse eller uteareal. 

Begrepet «tilstrekkelig sikkerhet» er videre kvantifisert i tekniske forskrifter til Plan- og 
bygningsloven, TEK 10, § 7-3. Kravene til skredsikkerhet er basert på at jo større konsekvensene er 
for skred, jo lavere nominell sannsynlighet for skred kan aksepteres. I veiledningen til de nevnte 
forskriftene heter det at bolighus sorterer under sikkerhetsklasse 2, hvilket betyr at største 
nominelle årlige sannsynlighet for skred skal være mindre enn 1/1000. Det vil si at de lovpålagte 
akseptkriteriene tilsvarer mindre enn ett ødeleggende skred per tusen år per 30 m langs enhver 
linje på tomten som er vinkelrett på et eventuelt skredløp. 

I tillegg er det diverse andre lovverk og standarder, som f. eks. NS 5615 Risikovurderinger av 
anleggsarbeidersom ligger til grunn for inndeling av risikonivåene.  

Skredhendelser som følge av menneskelige inngrep og aktivitet kan i slike tilfeller utgjøre like stor 
eller større risiko enn naturgitte forhold.  Det forutsettes at slike inngrep og aktiviteter ivaretas i 
tiltakets prosjekteringsfase, byggefase og bruksfase etter gjeldende standarder og lovverk. I tillegg 
må sikring i eksponerte sprengte skjæringer også vurderes og nødvendig sikring må utføres i alle 
fasene av tiltakets levetid. 

I § 7-32 Sikkerhet mot skred heter det under pkt. 2 at «for byggverk i skredområde skal 
sikkerhetsklasse mot skred fastsettes. Byggverk og tilhørende uteareal skal plasseres, dimensjoneres 
eller sikres mot skred, herunder sekundærvirkningen av skred slik at største nominelle årlige 
sannsynlighet i tabellen under ikke overskrides»: 

 

Tabell 1: Sikkerhetsklasser i henhold til Plan- og bygningsloven 

Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største årlige nominelle sannsynlighet 

S 1 Liten 1/100 

S 2 Middels 1/1000 

S 3 Stor 1/5000 

 

Når det gjelder sikkerhetsklasse, henvises til Temaveiledning Utbygging i fareområder fra Statens 
bygningstekniske etat (Melding H0-1/2008). 
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Tabell 2: Eksempler på byggverk i ulike sikkerhetsklasser. 

Sikkerhets-
klasse 

Eksempler på byggverk 

S1 Byggverk der det normalt ikke oppholder seg personer og der det er små 
økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser. 

Eksempler på byggverk som kan inngå i denne sikkerhetsklassen er mindre 
garasjer, båtnaust, boder, lagerskur med lite personopphold og mindre 
brygger for sport og fritid. 

S2 Byggverk der det normalt oppholder seg anslagsvis maksimum 25 personer 
og/eller der det er middels økonomiske eller andre samfunnsmessige 
konsekvenser. 

Eksempler på byggverk som kan inngå i denne sikkerhetsklassen er enebolig, 
tomannsboliger og eneboliger i kjede/rekkehus/boligblokk/fritidsbolig med 
maksimum 10 boenheter, små bygg for næringsdrift, mindre driftsbygninger 
i landbruket, samt mindre kaier og havneanlegg.  

S3 Byggverk der det normalt oppholder seg anslagsvis over 25 personer, bygg 
med mer enn 10 boenheter og/eller der det er store økonomiske eller andre 
samfunnsmessige konsekvenser. 

Eksempler på byggverk som kan inngå i denne sikkerhetsklassen er 
eneboliger i kjede/rekkehus med mer enn 10 boenheter, brakkerigger, 
næringsbygg, større driftsbygninger, skoler, barnehager, lokale 
beredskapsinstitusjoner, overnattingssteder og publikumsbygg. 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 28 og Teknisk forskrift § 7-32 klassifiserer området til å være 
et område i sikkerhetsklasse S3 for skred ut fra de opplysninger Multiconsult har fått angående 
mulig bruk av det aktuelle området. 

 

6 Vurderinger 

 Tidligere skredhendelser 

Det er ikke registrert tidligere hendelser i området. 

 

 Skredfarevurdering 

Aktsomhetskartet for snøskred (Error! Reference source not found.) 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 n forhold som tilsier atsteinsprang som kan ramme planområdet. 

Det er markert potensielle løsneområder for jord og flomskred nederst mot skolen, markert på 
Error! Reference source not found.. 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 
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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.  

 

 

Figur 6-1: Aktsomhetskart indikerer snøskredfare (rødt) og jord- og flomskred (brunt) (NVE). 

7 Vurdering av veiskjæring 
En veiskjæring i Birketveit sentrum er utført med wiresaging, (Figur 7-1). Ved foten av skjæringen 
ligger noe nedfall som følge av sprekkeavløst berg, (Figur 7-4, Figur 7-5 og Figur 7-6). Dette skyldes i 
hovedsak sprekker som har fallvinkel ut og nedover mot veien. Sprekkenes orientering gjør at 
lagningen/foliasjonen ikke alle steder har en fot som støtter opp berget, og dermed blir berget 
ustabilt og blokker faller ut, (Figur 7-2 og Figur 7-3) 

Det anbefales å utføre en grundig manuell rensk med spett i skjæringen. Etter grundig rensk med 
spett bør det gjøres en vurdering av om det er behov for bolting eller om det er tilstrekkelig med 
den utførte rensken. 
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Figur 7-1: Lokalisering av veiskjæring i Birketveit sentrum (Kartverket). 

 

  

Figur 7-2: Skjæringen sett fra siden. Ett sprekkesett faller bratt ut av skjæringen, noe som øker risikoen for nedfall. 
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Figur 7-3: Sprekkeavløst berg markert med røde sirkler. 

 

 

 

Figur 7-4: Nordlige del av skjæringen. 
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Figur 7-5: Midtre del av skjæringen. 

 

Figur 7-6: Sørlige del av skjæringen. 

8 Konklusjon   
Multiconsult vurderer at den nominelle sannsynligheten for jord og flomskred i planområdet er 
mindre enn 1/5000 og at kravene i TEK10 derfor er oppfylt.  

For bergskjæringen anbefaler Multiconsult å utføre grundig rensk av sprekkeavløst berg i 
veiskjæringen, og at det deretter foretas en ny vurdering av behov for ytterligere sikring. Inntil 
rensk er utført bør området inn mot skjæringen sperres av for å hindre at personer blir truffet av 
sprekkeavløst berg. 
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Saksmappe: 2017/405 -5004/2017 
Saksbehandler: BEN 
Dato:                   10.05.2017 

 
 

Saksframlegg 
 

Iveland kommune 
  
 
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

 
Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann  
 
  
Rådmannens innstilling: 
 
1. I medhold av forurensningsforskriften § 12-6 godkjennes forskriften bestående av en lokal 

forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann, tekniske bestemmelser og søknadskjema om 
tillatelse til utslipp. 

2. I medhold av forurensningsforskriften § 12-6 vedtas forskriften. 
 
 
 
SAKSUTREDNING 
Utvalget har tidligere blitt invitert til å ta et utkast til lokal forskrift til foreløpig orientering, 
og å komme med innspill. Henviser til sak 2016/219 hvor vedtaket ble: «tjenesteutvalget tar 
utkast til lokal forskrift til foreløpig orientering». 
 
Felles forskrift for Knutepunkt Sørlandet består av en lokal forskrift om utslipp av sanitært 
avløpsvann, tekniske bestemmelser og et søknadskjema om tillatelse til utslipp. 
Forskriften erstatter § 12-7 til 12-13 i forurensningsforskriften, resterende § i kap. 12 gjelder 
derfor sammen med den lokale forskriften. 
Med hjemmel i § 12-6. Lokal forskrift; kan kommunen fastsette lokal forskrift dersom det er 
nødvendig ut i fra forurensningsmessige forhold eller brukerinteresser. Videre i paragrafen 
står det at kravene i lokal forskrift skal erstatte kravene i § 12-7 til § 12-13. 
Forskriften skal sikre mer forutsigbarhet og likebehandling i kommunen og det blir et viktig 
verktøy for saksbehandling av utslippssaker. Med den nye forskriften vil kommunen oppnå 
bedre kontroll med drift og vedlikehold av nye anlegg. 
Det er et mål å innføre foreslåtte forskrift som felles forskrift for alle kommunene i 
Knutepunkt Sørlandet. Kommunene i knutepunktet har mange av de samme 
miljøutfordringene og tillegg arbeider entreprenører og konsulenter på tvers av 
kommunegrensene. 
 
Bakgrunn for saken 
EUs vanndirektiv har fastsatt at alle vannforekomster skal ha god økologisk kvalitet innen 
utgangen av 2021. Spredt avløp sammen med avrenning fra landbruket og kommunale 
overløp er viktige forurensningskilder og vi ønsker med dette å legge til rette for en 
opprydding i eksisterende avløpsanlegg som ikke lenger fungerer, og en bedre kontroll med 
drift og vedlikehold av nye anlegg. 
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I Knutepunkt Sørlandet er det kun tre kommuner som har lokal forskrift om utslipp av 
sanitært avløpsvann, Lillesand, Kristiansand og Søgne. Og i forbindelse med at Kristiansand 
og Lillesand så et behov for revisjon ble saken tatt opp i Knutepunktet. 
Høsten 2012 ble kommunene i Knutepunkt Sørlandet gjennom prosjektgruppen enige om å 
starte et samarbeid om innføring av felles lokal forskrift. 
Forskriften omfatter utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og 
lignende som har utslipp mindre enn 50 personekvivalenter [pe]. Gode erfaringer i 
forbindelse med innføring av felles abonnementsvilkår i de samme kommunene dannet 
bakgrunnen for dette. 
Mange foretak innenfor VA-sektoren jobber på tvers i kommunene, og vi ser at felles 
regelverk i kommunene i Knutepunkt Sørlandet forenkler søknadsprosessen og 
saksbehandlingen. Saksbehandlingen blir mer forutsigbar og vi oppnår et større 
nettverk/fagmiljø for de kommunalt ansatte ettersom de forvalter samme regelverk. 
Det ble satt ned en arbeidsgruppe bestående av en representant fra Lillesand-, Kristiansand- 
og Vennesla kommuner. Lillesand kommune og Kristiansand kommune har tilnærmet 
likelydende lokale forskrift for utslipp av avløpsvann, som ble innført henholdsvis i 2007 og 
2008. 
Kristiansand kommunes forskrift ble valgt som utgangspunkt og danner bakgrunnen for en 
felles lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann i Knutepunkt Sørlandet. 
 
Formelt grunnlag 
Forurensningsforskriften Kapittel 12. 
 
Vurderinger og konsekvenser 
I henhold til delegasjonsreglementet for Iveland kommune, vedtatt 14. november 2012, er det 
kommunestyret som skal vedta den lokale forskriften. Rådmannen tar sikte på at dette skjer i 
juni 2017, med ikrafttreden 1. september 2017, slik Knutepunktet Sørlandet har tatt sikte på. 
 
Utkast til lokal forskrift har vært ute på offentlig høring, med høringsfrist den 13. februar 
2017. 
Alle høringsuttalelsene som kom inn, er innarbeidet i forskriften. 
Tjenesteutvalget får saken til godkjenning, nå som høringsfristen har utløpt. 
Fastsettelse av en lokal forskrift er ikke et vedtak som kan påklages. 
 
 
Vedlegg:   
 
1. Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende. 
2. Tekniske bestemmelser 
3. Søknadsskjema om tillatelse til utslipp 
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Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, 

hytter og lignende i Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, 

Songdalen, Søgne og Vennesla kommuner 
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Hjemmel: Fastsatt av …… kommunestyre (dato) med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning 

(forurensningsforskriften) §§ 12-6, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven).  
 

§ 1 Formål 

Denne forskriften setter krav til tekniske løsninger og utslipp ved etablering av nye utslipp, vesentlig 

økning av eksisterende utslipp og rehabilitering/endring av mindre avløpsanlegg i Birkenes, Iveland, 

Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommune. Den skal sikre rettferdig og 

forutsigbar saksbehandling i forbindelse med utslipp fra mindre avløpsanlegg. Krav til tekniske 

løsninger og utslippskonsentrasjoner er satt for å ivareta resipient og brukerinteresser.  

 

§ 2 Virkeområde 

Forskriften gjelder utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende 

virksomhet med utslipp mindre enn 50 pe, jfr. forurensningsforskriftens § 12-1. 

Virkeområdet er avgrenset til bygg som enten har innlagt vann eller på annen måte har utslipp av 

sanitært avløpsvann som medfører fare for forurensning. Kravene i lokal forskrift erstatter kravene i 

forurensningsforskriften § 12-7 til § 12-13, for øvrig gjelder forurensningsforskriften. 

 

Unntatt fra forskriftens virkeområde er bebyggelse der avløpet er tilkoplet offentlig avløpsanlegg. For 

anlegg som bare slipper ut gråvann, gjelder forskriften bare dersom det er innlagt vann. 

 

§ 3 Definisjoner 

a) Avløpsvann: både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann. 

b) Sanitært avløpsvann: avløpsvann som i hovedsak skriver seg fra menneskers stoffskifte og fra 

husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller 

lignende. 

c) Svartvann: avløpsvann fra vannklosett. 

d) Gråvann: avløpsvann fra husholdningsaktiviteter som ikke inneholder klosettavløp. Gråvann 

inkluderer vann fra kjøkken, bad, vaskerom eller lignende.  

e) Overvann: Overflateavrenning (regn, smeltevann) fra gårdsplasser, gater, takflater osv. som 

avledes på overflaten. 

f) Innlagt vann: vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg, eller lignende som gjennom rør eller 

slange er ført innendørs. Med innlagt vann menes også innvendig røropplegg som forsynes av 

vann fra tank eller lignende (innvendig eller utvendig), og som ledes ut av bygningen til grunn 

eller oppsamlingstank. 

g) Avløpsanlegg: ethvert anlegg for håndtering av avløpsvann som består av en eller flere av 

følgende hovedkomponenter: avløpsnett, renseanlegg og utslippsanordning. 

h) Avløpsnett: et transportsystem som samler opp og fører avløpsvann fra bolighus eller andre 

bygninger med innlagt vann. 

i) Personekvivalent (pe): den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk 

oksygenforbruk målt over fem døgn, BOF5, på 60g oksygen per døgn.  

j) BOF5: biokjemisk oksygenforbruk, dette er et mål på innhold av organisk stoff i vann.  

k) Tot-P: total fosfor. 

l) TKB: termotolerante koliforme bakterier. 

m) Resipient: vannforekomst som mottar utløpsvann fra avløpsanlegg. Resipient for 

infiltrasjonsanlegg er grunnvann. Resipient for alle andre typer anlegg er overflatevann (bekk, 

elv, sjø, innsjø, tjern).  

n) ADK- sertifisert . En besitter av ADK-sertifikat har gjennomført opplæring og eksamen i 

praktisk rørlegging i grøfter, koplinger til eksisterende ledninger, sikkerhets- og miljøkrav for 

arbeid i grøfter og kummer, og prosjektering og ledelse av mindre jordrenseanlegg.  

o) Utslipp: som utslipp regnes også avløp ført til tett tank. 

p) Nøytral fagkyndig: Her menes person med relevant hydrogeologisk og avløpsteknisk 

kompetanse som kan foreta vurderinger av stedlige forhold og gi nøytral anbefaling om valg av 

avløpsløsning uavhengig av bindinger til teknologi og utstyr. 

q) Soneinndeling: Delområder med særskilte krav til utslippskonsentrasjoner/renseeffekt. 
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§ 4 Søknad og tillatelse 

Etablering av nye utslipp, vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann og vesentlig 

endring av avløpsanlegg er søknadspliktig. Ved søknad om tillatelse til utslipp kan felles søknadsskjema 

for Knutepunkt Sørlandet brukes (se vedlegg 3). Krav til søknad og behandling av søknad er gitt i §§ 12-

3 til 12-5 i forurensningsforskriften. 

 

§ 5 Krav til planlegging, prosjektering og utførelse 

Foretak som planlegger, prosjekterer eller utfører avløpsanlegg omfattes av denne forskriften. De skal 

være kvalifisert innenfor fagområdet og oppfylle forskrift om byggesak kap. 11 krav til utdanning og 

praksis. Dette gjelder både for søknad, prosjektering, utførelse og kontroll. 

 

Krav til kompetanse for ansvarlig prosjekterende og utførende er nærmere beskrevet i tekniske 

bestemmelser.  

 

Avløpsanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes slik at det har tilstrekkelig yteevne 

under alle klimatiske forhold som er normale for stedet der det ligger. Ved utformingen av anlegget skal 

det tas hensyn til variasjoner i mengde sanitært avløpsvann i løpet av året. 

 

Brukerinteresser som antas å bli berørt av utslippet herunder interesser knyttet til drikkevannsforsyning, 

rekreasjon og næringsvirksomhet osv. skal beskrives. Der hvor det er risiko for at drikkevannsinteresser 

kan blir berørt, skal det sannsynliggjøres at den anbefalte avløpsbehandlingen ivaretar hensynet til 

drikkevannet på betryggende måte. 

 

Ved søknad om utslippstillatelse i forbindelse med nyanlegg eller utvidelse på annenmanns grunn skal 

det foreligge erklæring fra grunneier om tillatelse til dette. Dette gjelder både for ledningsanlegg og 

avløpsanlegg. Ved ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg skal kopi av tinglyst erklæring 

vedlegges.  

 

Dersom valg av rensemetode avviker fra anerkjent dimensjonering og godkjente rensemetoder som er 

beskrevet i teknisk veileder, kan utslippssøknaden avslås. Alternativt kan det gis en midlertidig 

utslippstillatelse på særskilte vilkår som regulerer krav til oppfølging og dokumentasjon. Avløpsanlegget 

gis da status som forsøksanlegg for en periode på inntil 5 år.  

 

Kommunen har anledning til å kreve felles avløpsløsning for områder der kommunen mener dette er 

naturlig. 

 

§ 6 Krav til dokumentasjon 

Alle typer avløpsanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet. 

Minirenseanlegg skal være godkjent i henhold til NS-EN 12566-3 samt nasjonale krav hvor anerkjent 

testmetode kan dokumentere at anlegget kan benyttes ved det aktuelle avløpsanlegget. For de 

anleggstyper der VA-miljøblad er tilgjengelige, skal avløpsanlegget prosjekteres, bygges og driftes etter 

siste versjon av disse og i henhold til tekniske bestemmelser i denne forskriften. Nytt/endret røranlegg 

og utslippspunkt skal koordinatfestes (EUREF 89 og NN2000) og tegnes inn på situasjonsplanen i 

målestokk. Det henvises til norm for ledningskart (Statens kartverk) for valg av målemetode og krav til 

måleusikkerhet. Dokumentasjonen vedlegges ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg.  

 

§ 7 Rensetekniske løsninger og utslippskrav 

I de tilfeller hvor tilknytningsplikt følger av plan- og bygningsloven §§27-2 og 27-3 gis det ikke 

utslippstillatelse for private avløpsanlegg. Der offentlig tilknytning ikke er mulig tillates følgende 

løsninger (se vedlegg 2 - tekniske bestemmelser for nærmere beskrivelse av anleggene). Renseløsninger 

er angitt i prioritert rekkefølge og skal vurderes i den rekkefølge de er oppført. Infiltrasjonsanlegg skal 

benyttes der forholdene ligger til rette for det. Minirenseanlegg tilknyttet fritidsboliger med 

direkteutslipp til vannforekomst tillates ikke, inntil tilfredsstillende dokumentasjon tilsvarende NS-EN 

12566-3 for fritidsboliger med varierende belastning foreligger (se tekniske bestemmelser kap. 2).  
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Det skilles mellom eksisterende utslipp og nye utslipp i valg av renseløsning. Kommunene er delt i 

soner med ulik krav til rensing av avløpsvannet (se vedlegg 1 – soneinndeling i de ulike kommunene).  

 

I nedslagsfelt for drikkevannskilde se klausuleringsbestemmelser til det enkelte nedbørfelt for tillatte 

renseløsninger.  

 

Renseløsninger nytt utslipp i prioritert rekkefølge 

Sone 4:     

1. Infiltrasjon i stedlige masser. 

2. Minirenseanlegg med etterpolering i stedlige masser eller gjennom 

våtmarksfilter/filterbed. 

3. Våtmarksfilter. 

 

Sone 2 og 3: 

1. Infiltrasjon i stedlige masser. 

2. Minirenseanlegg i kombinasjon med etterpolering i stedlige masser eller gjennom 

våtmarksfilter/filterbed. 

3. Minirenseanlegg med utslipp til vannforekomst. 

4. Våtmarksfilter. 

 

Renseløsninger eksisterende utslipp i prioritert rekkefølge 

Sone 2 - 4:  

1. Infiltrasjon i stedlige masser. 

2. Minirenseanlegg i kombinasjon med etterpolering i stedlige masser eller gjennom 

våtmarksfilter/filterbed. 

3. Minirenseanlegg med utslipp til vannforekomst. 

4. Våtmarksfilter/filterbed. 

 

 

Overløp tillates ikke fra private avløpsrenseanlegg og overvann skal ikke ledes til anlegget. Det er ikke 

tillatt å montere matavfallskvern på rørarrangement som tilknyttes mindre avløpsanlegg. 

 

Ved bruksendring og ved vesentlig økning av eksisterende utslipp kreves det ny søknad om 

utslippstillatelse. Avløpsrenseanlegget skal da tilfredsstille krav i henhold til denne forskriften. 

 

Gråvannutslipp 

For gråvannutslipp kan infiltrasjon i stedlige masser eller biofilter benyttes i kombinasjon med 

avløpsfritt toalett. Dette gjelder ny og eksisterende bebyggelse i sone 2-4. 

 

Tette oppsamlingstanker 
Tett tank kan i noen tilfeller tillates etter særskilt vurdering (se tekniske bestemmelser kap.5). 

 

§ 8. Utslippskrav 

Anleggene skal oppfylle følgende krav til utslippskonsentrasjoner, regnet som årlig middelverdi: 

 

Parameter: Utslippskonsentrasjon 

Tot – P < 1.0 mg/l (tilsvarer en renseeffekt på >90%) 

BOF5 < 25 mg/l (tilsvarer en renseeffekt på >90%) 

 

Der hvor brukerinteresser som drikkevannskilde kan bli berørt skal det settes utslippskrav også for 

bakterier (TKB).  

 

§ 9. Utslippssted  

Utslippssted for avløpsvann fra avløpsanlegg skal lokaliseres slik:  
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a) Utslipp til sjø: minst 10 meter under laveste vannstand og minst 200 meter fra allment benyttet 

badeplass. 

b) Utslipp til ferskvann (innsjø og elv) med helårsvannføring: dykket utløp og minst 200 meter fra 

allment benyttet badeplass. 

c) Utslipp til grunnen: til stedlige løsmasser 

 

Utslippssted for avløpsvann fra avløpsanlegg skal lokaliseres og utformes slik at virkningene av 

utslippet på resipienten blir minst mulig og at brukerkonflikter unngås. Utslippet skal ikke medføre fare 

for forurensning av drikkevann. 

 

§ 10. Lukt  

Avløpsanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes på en slik måte at omgivelsene 

ikke utsettes for sjenerende lukt.  

 

§ 11. Drift og vedlikehold av avløpsanlegg  
Eier av anlegget er ansvarlig for at anlegget drives, vedlikeholdes og tømmes i henhold til tekniske 

bestemmelser. For de anleggstyper der VA-miljøblad er tilgjengelige, skal avløpsanlegget drives og 

vedlikeholdes etter siste versjon av disse. 

 

Det skal foreligge særskilt serviceavtale for alle anleggstyper, jf. tekniske bestemmelser. Kommunen 

kan ved behov stille krav til dokumentasjon av rensegrad. 

 

§ 12. Dispensasjon  

Kommunen kan i egen tillatelse fravike kravene i denne forskriften. Dispensasjon krever grunngitt 

søknad.  

 

§ 13. Forholdet til eksisterende utslipp 

Alle utslipp etablert før 1. januar 2007 og som det på tidspunkt for etablering ikke måtte innhentes 

tillatelse for etter det på den tid gjeldende regelverk, er ulovlige fra 1.september 2018, så fremt det ikke 

dokumenteres at de tilfredsstiller kravene i denne forskriften. Utslippene kan likevel bestå inntil det 

fremmes enkeltvedtak om ny søknad og/eller utbedring av anlegg, eller tilkobling til kommunalt 

avløpsnett. 

 

§ 14. Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft fra 01.09.17 og opphever gjeldende forskrift. 

 

 

VEDLEGG: 

 

Vedlegg 1: Soneinndeling 

Vedlegg 2: Tekniske bestemmelser 

Vedlegg 3: Søknadskjema 
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Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, 

hytter og lignende i Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, 

Songdalen, Søgne og Vennesla kommuner 

 

TEKNISKE BESTEMMELSER  
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TEKNISKE BESTEMMELSER 
Tekniske bestemmelser er en del av lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, 

hytter og lignende i Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla 

kommuner og utdyper hvilke konkrete krav kommunen stiller for hver enkelt renseløsning. 

 

I henhold til § 7 i lokal forskrift er følgende renseløsninger godkjente for bebyggelse som ikke skal 

kobles til offentlig avløpsnett. Det skilles mellom eksisterende utslipp og nye utslipp i valg av 

renseløsning, se lokal forskrift § 7 og vedlegg 1 soneinndeling for tillatt løsning. 
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Dette er viktig å huske når du skal søke: 
- Utslipp av sanitært avløpsvann er søknadspliktig jfr. forurensningsforskriften § 12-4 og lokal 

forskrift § 4. Søknadsplikten gjelder både når det skal etableres et nytt utslipp eller ved vesentlig 

økning av et eksisterende utslipp. Kommunen bør kontaktes for å avklare hva som anses som 

vesentlig økning i det enkelte tilfellet. En vesentlig økning av utslippet kan bero både på økning i 

mengde, endring i type utslipp og endring av utslippssted. Bytting av f.eks. 

slamavskiller/minirenseanlegg (med tilsvarende rensegrad) regnes som vedlikehold og er derfor 

ikke søknadspliktig iht. forurensningsforskriften. Det kan likevel være søknadspliktig iht. plan- og 

bygningsloven.   

- Felles søknadsskjema for Knutepunkt Sørlandet kan brukes. Kvittering for at nabovarsel er sendt 

og eventuelle uttalelser skal vedlegges søknad etter uttalelsesfristen på 4 uker er utløpt. 

- Tiltak er søknadspliktige i henhold til plan- og bygningsloven og igangsettingstillatelse må 

foreligge før tiltaket kan igangsettes.  

- Legging av ledning i sjø krever tillatelse i henhold til havne- og farvannsloven. 

- Når tiltaket er ferdigstilt skal det sendes inn ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg 

med koordinatinnmåling og kopi av eventuelle tinglyste erklæringer. 

 

Anleggseiers ansvar 
- Anleggseier er ansvarlig for å overholde krav og vilkår som stilles i utslippstillatelsen, herunder 

kjenne til hvordan anlegget skal driftes og vedlikeholdes for at det skal fungere forskriftsmessig. 

- Anleggseier skal kjenne til og overholde punktene i utslippstillatelsen vedrørende overvåkning, 

oppfølging og dokumentasjon av renseanlegget. 

- Anleggseier er selv ansvarlig for at renseanlegget ikke tilføres avløpsvann som i mengde eller 

sammensetning er i strid med dimensjoneringskriteriene for anlegget.  

- Anleggseier skal gi servicefirma adgang til anlegget for nødvendig service og sørge for at det 

alltid er god adkomst i forbindelse med slamtømming.  

- Dersom anleggseier selger eiendommen som anlegget ligger på, eller overfører eierrettighetene for 

anlegget til andre, skal alle plikter og rettigheter, samt serviceavtale overføres til ny eier.  

- Anleggseier skal sørge for å oppbevare relevant dokumentasjon om anlegget. Kommunen kan be 

om dokumentasjon i forbindelse med tilsyn på anlegget.  
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1 Infiltrasjonsanlegg  
I et infiltrasjonsanlegg renses vannet når det trenger ned i grunnen og ned til grunnvannet. Vannet 

filtreres gjennom jordmasser der avløpsvannet renses via mekaniske, kjemiske og biologiske 

prosesser. Etablering av infiltrasjonsanlegg forutsetter selvdrenerende jordmasser med høy nok evne 

til å holde tilbake aktuelle forurensningsstoffer. 

 

Infiltrasjonsanlegg er en driftssikker løsning med god renseevne som anbefales i følsomme og normale 

områder. I mange tilfeller vil infiltrasjon være den rimeligste løsningen for å tilfredsstille krav til 

rensing av avløpsvann. 

 

 
Fig. 1: Prinsippskisse av infiltrasjonsanlegg. 

 

Infiltrasjonsanlegg skal jfr. § 7 i lokal forskrift benyttes der forholdene ligger til rette for det. Dersom 

det ikke kan bygges infiltrasjonsanlegg må dette begrunnes i søknad om tillatelse til utslipp av sanitært 

avløpsvann. 

 

Dokumentasjonskrav 

I henhold til lokal forskrift § 5 skal renseanlegg med naturlig infiltrasjon ha dokumentasjon på at 

anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet. I tillegg skal det gis dokumentasjon på at anleggets 

størrelse og plassering er tilpasset de aktuelle vannmengdene og grunnforholdene på stedet. 

Dokumentasjonen skal omfatte grunnundersøkelse og inneholde informasjon om jordmassenes 

egnethet for infiltrasjon og risiko for forurensning fra anlegget.  

 

Det stilles samme krav til grunnundersøkelser og prosjektering for utslippsgrøft, etterpolering og 

gråvannsrensing i stedlige masser, som for infiltrasjonsanlegg. Ved etablering av utslippsgrøft kan 

vurdering av løsmassenes egenskaper som rensemedium utelates.  

 

Følgende dokumentasjon skal legges ved søknad om utslippstillatelse: 

1. Infiltrasjonsanlegg skal prosjekteres i henhold til VA/Miljø-Blad nr. 59 - Lukkede 

infiltrasjonsanlegg, eventuelle avvik skal oppgis. 

2. Slamavskiller skal dimensjoneres i henhold til VA/Miljø-Blad nr. 48 – Slamavskiller (se også 

pkt. 1.2 Slamavskiller) 
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3. Beregning av dimensjonerende vannmengde og beskrivelse av bebyggelsens art (hytte, bolig, 

turistbedrift mm). Dimensjonerende vannmengde for anlegget beregnes ut i fra VA-miljøblad 

nr. 115 og antall sengeplasser/pe. 

4. Resultater fra grunnundersøkelse og tre infiltrasjonstester/kornfordelingsanalyser (en i hver 

ende av anlegget og en nedstrøms). Herunder beskrivelse av jordmasser/jordprofil, 

informasjon om beregnet hydraulisk kapasitet, infiltrasjonskapasitet, løsmassenes egenskaper 

som rensemedium, avstand til grunnvann, grunnvannsgradient og strømningsretning, samt 

vurdering av risiko for forurensning (brønner, badeplass, rekreasjon etc.). 

5. Beskrivelse av anleggets hovedkomponenter og lokalisering av disse på kart. 

Infiltrasjonsarealet for anlegget bør være målsatt på kart i målestokk 1:1000. 

6. Beskrivelse av hvordan anleggets størrelse og plassering er tilpasset de aktuelle 

vannmengdene og grunnforholdene på stedet, eks. infiltrasjonsdybde og infiltrasjonsareal. 

7. Beskrivelse av hvordan anlegget skal støtbelastes. Alle infiltrasjonsanlegg, inkludert 

etterpoleringsanlegg skal støtbelastes. 

8. Beskrivelse av utforming og plassering av peilerør som benyttes for å kontrollere om det står 

vann i fordelingslaget. 

9. Beskrivelse av hvordan anlegget skal frostisoleres. 

10. Dokumentasjon på at firmaet som er ansvarlig for prosjekteringen er nøytral fagkyndig og har 

den nødvendige (hydrogeologiske) kompetansen. 

 

Krav til prosjektering og utførelse 

Prosjekterende skal på forespørsel kunne fremlegge dokumentasjon på at firma/person har nødvendig 

kompetanse. For å kunne prosjektere infiltrasjonsanlegg kreves kunnskap om avløpsteknikk og rensing 

av avløp i jordmasser, samt noe praktisk erfaring. Tilfredsstillende kompetanse kan eksempelvis være 

gjennomført kurs med varighet på minimum noen dager, samt at det er gjennomført praktisk øving i 

felt, med veiledning av kvalifisert personell. Personer med utdannelse innen hydrogeologi og 

avløpsrensing i jordmasser forventes å ha nødvendig kompetanse. Prosjekterende bør kunne gi 

kommunen referanser på anlegg som foretaket har prosjektert tidligere.  

 

I lokal forskrift § 5 er det satt krav til at den som utfører arbeidene skal være kvalifisert innenfor 

fagområdet og godkjent innenfor det aktuelle godkjenningsområdet i henhold til plan- og 

bygningsloven.  

 

Den som utfører arbeidene på stedet skal kunne dokumentere relevant kompetanse, for eksempel 

utdannelse som maskinentreprenør eller rørlegger, og tilleggsutdannelse i form av ADK1-kurs og kurs 

i bygging/installasjon og prosjektering av mindre avløpsanlegg. 

 

Krav til drift og vedlikehold 

Slamtømming skal foregå i henhold til kommunens slamtømmeordning. Hver enkelt kommune kan 

kreve eget gebyr for tilsyn.  

 

Eier av et privat avløpsanlegg er selv ansvarlig for at anlegget drives og vedlikeholdes i henhold til 

krav i utslippstillatelsen. Det settes krav til serviceavtale for infiltrasjonsanlegg jf. § 11 i lokal 

forskrift, denne skal vedlegges søknad om ferdigattest. Firma som skal stå ansvarlig for service skal 

forplikte seg til å gjennomføre service på infiltrasjonsanlegg minimum hvert 4 år, føre driftsjournal og 

sende inn servicerapport til kommunen. 

 

Ved hvert servicebesøk skal minimum følgende punkter sjekkes: 

 Alle bevegelige deler sjekkes og funksjonskontrolleres (om nødvendig tvangskjøres). 

 Ødelagte deler repareres eller skiftes ut. 

 Kontrollere slamnivå i slamavskiller/slamlager. 

 Innløps- og utløpsdykker kontrolleres. 

 Tilstopninger av rør, mekaniske deler etc. skal fjernes. 

 Synlige oppslag/utsig av urenset avløpsvann registreres. 
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 Vannivå i peilerør kontrolleres. 

 Pumpesump, vipperkar eller fordelingskum (dersom dette benyttes) rengjøres. 

 Elektriske komponenter skal kontrolleres. 

 

Anleggseier skal ha kopi av servicerapport ved utført service og plikter å fremlegge kopi av 

servicerapport på anmodning fra kommunen. Anleggseier skal kjenne til og overholde punktene i 

driftsinstruksen for anlegget og krav i utslippstillatelsen i forbindelse med drift og vedlikehold. 

 

1.2 Slamavskiller 

 
Fig. 2: Prinsipptegning av en liggende slamavskiller med tre kammer. 

 

Krav til plassering av slamavskillere 

Slamavskiller skal være tilrettelagt for tømming. Slamavskiller skal plasseres ved helårsveg for tunge 

kjøretøyer, ha låsbart lokk og være synlig i terrenget. Maksimalavstand til kjørbar veg er i 

utgangspunktet 50 meter. Største mulige løftehøyde mellom vei og tank er 9 meter. Dersom avstand 

eller løftehøyde blir større enn dette må det sendes inn bekreftelse fra slamtømmefirma om at tømming 

er mulig, sammen med søknaden om utslippstillatelse.  

 

Ved tømming av slamavskiller fra båt er det ingen begrensninger på avstand eller løftehøyde.   

 

Dokumentasjonskrav 
Slamavskillere for svartvann skal ha dokumentasjon som tilfredsstiller NS-EN 12566-1 og være 

dimensjonert i henhold til VA/Miljø-Blad nr. 48. Standarden fastsetter krav til prefabrikkerte 

slamavskillere og tilbehør for anlegg mindre enn 50 pe. Slamavskillere som kun mottar gråvann er 

utelatt fra standarden NS-EN 12566-1, men skal dimensjoneres i henhold til VA-Miljø-Blad nr. 48 - 

Slamavskiller. 

 

Tømming og kontroll av slamavskillere 
Alle slamavskillere kontrolleres og skal tømmes av slamtømmefirma ved behov i henhold til 

kommunens slamtømmeordning og minimum hvert 2. år for helårsbolig og hvert 4. år for fritidsbolig. 

Avvik eller unormale hendelser/omstendigheter registreres i kontrollskjema. 

 

2 Minirenseanlegg 
Minirenseanlegg er i prinsippet en nedskalert utgave av store konvensjonelle renseanlegg, slik som de 

fleste kommunale renseanlegg. Minirenseanlegg er stort sett prefabrikkerte anlegg som graves ned i 

bakken eller kan plasseres i kjeller eller garasje. 
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Fig. 3: Prinsippskisse av minirenseanlegg 

 

Dokumentasjonskrav 

I henhold til lokal forskrift § 5 skal minirenseanleggene ha dokumentasjon som tilfredsstiller NS-EN 

12566-3 med følgende oppnådde resultater iht. § 6 i lokal forskrift: 

Fosfor (Tot- P) <1,0 mg/liter (tilsvarer renseeffekt på >90 %) 

Organisk stoff (BOF5) < 25 mg/liter (tilsvarer renseeffekt på >90 %) 

 

I tillegg skal følgende krav til dokumentasjon følge med søknad om utslipp: 

 

1. Redegjørelse for at valgt anleggsstørrelse er tilpasset utslippets størrelse. Dimensjonerende 

vannmengde for anlegget beregnes ut i fra VA-miljøblad nr. 115 og antall sengeplasser/pe. 

2. Beskrivelse av anleggets hovedkomponenter og lokalisering av disse på kart. 

3. Beskrivelse og lokalisering av utslippspunkt for renset avløpsvann. 

 

Krav til prosjektering og utførelse 

Ansvarlig prosjekterende av avløpsløsning skal være kvalifisert innenfor fagområdet og oppfylle 

forskrift om byggesak kap. 11 krav til utdanning og praksis.   
 

Praktisk utførende personell skal ha ADK-1 godkjenning og kunne dokumentere nødvendig 

kompetanse for utførelse av arbeidet.  

 

For minirenseanlegg skal det være en prøvetakingskum  på utløp hvor vannkvalitet ut fra anlegget kan 

dokumenteres før vannet ledes til resipient eller etterpoleringsløsning/utslippsgrøft. 

 

Krav til drift og vedlikehold  

Anleggseier må inngå service/vedlikeholdsavtale med leverandør av anlegget. Firma som skal stå 

ansvarlig for service skal forplikte seg til å gjennomføre service på minirenseanlegget minimum 

2 ganger pr år. 

 

Dersom et godkjent foretak er konkurs, eller bringes til opphør av annen årsak, plikter anleggseierne å 

inngå avtale med annet godkjent foretak. Dersom det oppstår alvorlige feil ved anlegget, skal firma 

varsle kommunen så raskt som mulig. 

 

Ved hvert servicebesøk skal minimum følgende punkter sjekkes og kontroll/tiltak skal dokumenteres 

på egne servicerapporter: 
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 Alle bevegelige deler sjekkes og funksjonskontrolleres (om nødvendig tvangskjøres). 

 Kjemikaliebeholder kontrolleres, og evt. etterfylles. 

 Ødelagte deler repareres eller skiftes ut. 

 Kontrollere slamnivå i slamavskiller/slamlager. 

 Innløps- og utløpsdykker kontrolleres. 

 Tilstopninger av rør, mekaniske deler, biomedie, etc. skal fjernes. 

 Kontroll/kalibrering av kjemikaliedosering. 

 Kontroll/kalibrering av sensorer/instrumenter for styringsparametere. 

 Utløpsvannet skal visuelt klassifiseres i forhold til innhold av partikler. 

 For anlegg med mekanisk lufting i bioreaktor skal lufttilførsel kontrolleres. 

 Kontroll og nødvendig vedlikehold av etterpoleringsløsning dersom anlegget har slikt utstyr. 

 

Minirenseanlegg skal tømmes i henhold til kommunal tømmeordning og minimum 1 gang per år. 

Anleggseier plikter å fremlegge kopi av servicerapport på anmodning fra kommunen. Årsrapport for 

anlegg med service- og vedlikeholdsavtale skal sendes til kommunen innen 1. februar påfølgende år. 

 

Minirenseanlegg for fritidsbolig 

Minirenseanlegg tilknyttet fritidsboliger med direkteutslipp til vannforekomst tillates ikke, inntil 

tilfredsstillende dokumentasjon tilsvarende NS-EN 12566-3 for fritidsboliger med varierende 

belastning foreligger. 

 

Viser til uttalelse fra Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) 01.11.2016 på: 

http://www.bioforsk.no/ikbViewer/page/prosjekt/tema/artikkel?p_document_id=123001&p_dim2=195

48&p_sub_id=19542&p_dimension_id=19541&p_menu_id=19555: 

"Forurensningsforskriften § 12-10 setter krav til at minirenseanlegg skal ha dokumentasjon som 

tilfredsstiller den europeiske standarden NS-EN 12566-3, eller tilsvarende standard. I henhold til 

uttestingsprosedyre for renseeffekt i standarden skal anleggene testes ut i 38 uker med varierende 

belastning. Uttestingsprosedyren er tiltenkt boligbelastning med nominell, høy og lav belastning, og er 

ikke tilpasset for hytter, fritidsboliger eller turistbedrifter med svært varierende belastning. Minirense-

anleggene i seg selv er primært utviklet og utformet for jevn tilførsel av avløpsvann. Per i dag 

foreligger det lite dokumentasjon på hvordan minirenseanlegg fungerer ved varierende tilførsel av 

avløpsvann. 

NIBIO mener at dokumentasjonen som i dag foreligger ikke er tilfredsstillende med tanke på funksjon 

og renseeffekt av minirenseanlegg for hytter, fritids-boliger og turistbedrifter med varierende 

belastning. NIBIO mener at det må dokumenteres hvordan det biologiske rensetrinnet fungerer etter 

lengre hvileperioder, som er relevant for hyttebruk i Norge. 

Avløp Norge opplyser i mai 2016 at de, i samarbeid med NMBU, har startet opp et prosjekt for å teste 

ut minirenseanlegg for bruk på hytte-/fritidsbebyggelse. Dette for å kunne fremlegge dokumentasjon 

som viser anleggenes funksjon for reell hyttebruk i Norge. Det forventes at det vil foreligge resultater 
av dette arbeidet i løpet av 2017. 

SINTEF har siden 2015 arbeidet med oppdatering/revisjon av godkjenningsdokumentene for 

minirenseanlegg med SINTEF Teknisk Godkjenning (TG). Bruk av minirenseanlegg ved varierende 
belastning tydeliggjøres i tekst i godkjenningsdokumentene: 

Anlegget er testet over 38 uker i henhold til prosedyre som simulerer typisk belastningsregime for en 

helårsbolig. Prosedyren inkluderer to perioder på to uker med underbelastning, samt én periode med 

overbelastning tilsvarende en hydraulisk tilførsel på henholdsvis 50 % og 150 % av normal (nominell) 

belastning. Prosedyren inkluderer i tillegg to uker uten belastning, noe som simulerer 
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sommerferie. Testprosedyren er ikke egnet til å dokumentere renseeffekt ved betydelige 

sesongvariasjoner i belastningen av anlegget." 

 

2.1 Etterpolering av avløpsvann fra minirenseanlegg 
På steder hvor det kan være fare for forurensing av badeplasser eller drikkevannsvannkilder som følge 

av utslippet settes det krav til utslippskonsentrasjon av bakterier (TKB) og eventuelt suspendert stoff. I 

slike tilfeller er det behov for etterpolering av avløpsvannet fra et minirenseanlegg. Hovedfunksjonen 

for slike anlegg er å forhindre høyt innhold av bakterier og suspendert stoff i utslippet fra 

minirenseanlegget.  

 

Etterpolering gjennom infiltrasjon i stedegne masser 

Det stilles samme krav til grunnundersøkelser for etterpolering i stedlige masser som for 

infiltrasjonsanlegg. Behov for slamavskiller må vurderes utfra valg av minirenseanlegg i forhold til 

risiko for slamflukt. Slamflukt kan føre til at infiltrasjonsanlegget tettes, og vil dermed redusere 

levetiden på anlegget. 

 

Eventuell slamavskiller skal dimensjoneres i henhold til VA miljøblad nr 48 - Slamavskiller. Behov 

for slamtømming av slamavskiller bør vurderes i forbindelse med service på minirenseanlegg 

 

2.2 Utslipp av avløpsvann fra minirenseanlegg til stedlige 

masser/utslippsgrøft 
På steder hvor det ikke er fare for forurensning av badeplasser eller drikkevannskilder kan utslippet fra 

minirenseanlegg ledes til en utslippsgrøft for infiltrasjon i stedlige masser. Det stilles samme krav til 

grunnundersøkelser for utslippsgrøft som for infiltrasjonsanlegg. Vurdering av løsmassenes egenskap 

som rensemedium kan likevel utelates. Utslippsgrøft dimensjoneres i henhold til VA-miljøblad nr 59.   

 

3 Filterbedanlegg (konstruert våtmarksanlegg) 
Et filterbedanlegg (konstruert våtmarksfilter) er et prefabrikert eller et plassbygd renseanlegg. 

Anlegget består av slamavskiller, pumpekum, vertikalstrømmende biofilter med filtermasse, tett 

filterbasseng med tilkjørt filtermasse og utløpskum med muligheter for prøvetaking av renset 

avløpsvann.  

 
Fig. 4: Prinsippskisse av et filterbedanlegg. 
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Filterbedanlegg som er bygd etter VA-miljøblad nr. 49 - Våtmarksfiltre krever et stort tilgjengelig 

areal for etablering av filterbassenget. Anleggstypen har imidlertid svært god renseevne både med 

hensyn til fosfor, organisk stoff og sykdomsfremkallende organismer. 

 

Dokumentasjonskrav 

I henhold til lokal forskrift § 7 skal renseløsninger med filterbedanlegg ha dokumentasjon på at 

anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet (VA-miljøblad nr. 49). 

 

Følgende dokumentasjon skal legges ved søknad om utslippstillatelse 

1. Filterbedanlegg skal prosjekteres etter VA-Miljø-Blad nr. 49 - Våtmarksfiltre. Eventuelle 

avvik fra denne normen skal oppgis. 

2. Beregning av dimensjonerende vannmengde og beskrivelse av bebyggelsens art (hytte, bolig, 

turistbedrift mm). Dimensjonerende vannmengde for anlegget beregnes ut i fra VA-miljøblad 

nr. 115 og antall sengeplasser/pe. 

3. Prosjekteringsgrunnlag for anlegg som viser at slamavskiller, forfilter og fosforfilter er riktig 

dimensjonert, samt beskrivelse av hvordan biofilteret (forfilteret) skal støtbelastes. 

4. Beskrivelse av anleggets hovedkomponenter og lokalisering av disse på kart, herunder 

slamavskiller, pumpekum (støtbelaster), biofilter, fosforfilter, utløpskum og utløpsledning til 

vann/vassdrag.  

5. Beskrivelse av nødvendig drifts- og serviceoppfølging. 

6. Dokumentasjon på at firma som er ansvarlig for prosjekteringen har nødvendig kompetanse 

mht. dimensjonering og prosjektering av denne typen anlegg. 

7. Beskrivelse av hvordan anlegget skal frostisoleres. 

8. Dokumentasjon av fosforbindingskapasitet i fosforfilteret, og beregnet levetid for fosforfiltet. 

 

Krav til prosjektering og utførelse 

For å kunne prosjektere plassbygde filterbedanlegg kreves god kunnskap om renseløsningen, samt noe 

praktisk erfaring. Tilfredsstillende kompetanse bør eksempelvis være gjennomført kurs med varighet 

på minimum noen dager, samt gjennomført praktisk øving i felt med veiledning av kvalifisert 

personell. Prosjekterende bør kunne gi referanser på anlegg som er prosjektert tidligere.  

 

I lokal forskrift § 5 er det satt krav til at den som utfører arbeidene skal være kvalifisert innenfor 

fagområdet og godkjent innenfor det aktuelle godkjenningsområdet i henhold til plan- og 

bygningsloven.  

 

Den som utfører arbeidene på stedet skal kunne dokumentere relevant kompetanse, for eksempel 

utdannelse som maskinentreprenør eller rørlegger, og tilleggsutdannelse i form av ADK1-kurs eller 2-

dagers kurs i bygging/installasjon og prosjektering av mindre avløpsanlegg fra Norsk Rørsenter, eller 

tilsvarende. 

 

Krav til drift og vedlikehold 

Kommunen setter krav til serviceavtale for filterbedanlegg jfr. § 11 i lokal forskrift. Firma som skal stå 

ansvarlig for service skal forplikte seg til å gjennomføre service på filterbedanlegg minimum 2 gang pr 

år. 

 

Ved hvert servicebesøk skal minimum følgende punkter sjekkes og kontroll/tiltak skal dokumenteres 

på egne servicerapporter: 

 Alle bevegelige deler sjekkes og funksjonskontrolleres (om nødvendig tvangskjøres). 

 Ødelagte deler repareres eller skiftes ut. 

 Kontrollere slamnivå i slamavskiller/slamlager. 

 Innløps- og utløpsdykker kontrolleres i slamavskiller. 

 Tilstopninger av rør, mekaniske deler, biomedie, etc. skal fjernes. 

 Utløpsvannet skal visuelt klassifiseres i forhold til innhold av partikler. 

 Kontroll av biofilter/forfilter, herunder rengjøring av dyser og raking av overflate på filteret. 
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 Kontroll av pumpekum og nivåalarmer, herunder å gjennomføre rengjøring/spyling ved 

behov. 

 Kontroll av vannivå i filterbedet. 

 

I særskilte tilfeller kan kommunen sette krav om analyser av avløpsvannet.  

 

Slamavskiller skal tømmes i henhold til kommunens slamtømmeordning. Anleggseier plikter å 

fremlegge kopi av servicerapport på anmodning fra kommunen. Årsrapport for anlegg med service- og 

vedlikeholdsavtale skal sendes til kommunen innen 1. februar påfølgende år. 

 

4 Renseløsninger for gråvann 
Renseløsninger for gråvann skal kombineres med egne separate løsninger for toalett. Separat toalett 

kan være vannsparende vakuum toalett til tett tank, eller avløpsfritt toalett som f.eks. biologisk toalett 

og forbrenningstoalett. 

 

4.1 Infiltrasjon i stedlige masser 
Infiltrasjon av gråvann i stedlige jordmasser (kombinert med avløpsfritt toalett) er en aktuell løsning i 

områder med noe begrenset tilgang på jordmasser som er egnet til infiltrasjon, samt i områder med 

kort avstand til drikkevannsbrønner. Jordmassenes mektighet og utstrekning er avgjørende for hvordan 

infiltrasjonsfilteret etableres i jordprofilet. 

 

Dokumentasjonskrav 
Infiltrasjonsanlegg for gråvann skal dimensjoneres på samme måte som infiltrasjonsanlegg for både 

gråvann og svartvann.  

 

4.2 Biologisk filter for gråvann 
I områder hvor det ikke finnes tilstrekkelige jordmasser som er egnet for infiltrasjon av urenset 

avløpsvann, velges gråvannsrenseanlegg med biofilter før vannet ledes til en etterpoleringsgrøft i 

stedlige masser.  

Fig. 5: Prinsipptegning av gråvannsrenseanlegg med biofilter. 

 

Dokumentasjonskrav 
Anlegg skal prosjekteres og bygges etter VA-Miljø-blad nr. 60 – Biologiske filtre for gråvann, eller 

anlegget skal være testet etter norm for prefabrikkerte gråvannsrenseanlegg for fritidshus som er 

utarbeidet av Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) og Bioforsk Jord og miljø. Sertifikat for 

uttesting etter denne normen vil være tilstrekkelig dokumentasjon. 

 

I tillegg til ovennevnte krav setter kommunen følgende dokumentasjonskrav: 

1.  Beregning av dimensjonerende vannmengde og beskrivelse av bebyggelsens art (hytte, bolig, 

turistbedrift mm). Dimensjonerende vannmengde for anlegget beregnes ut i fra VA-miljøblad 

nr. 115 og antall sengeplasser/pe. 
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2.  Prosjekteringsgrunnlag for anlegg som viser at slamavskiller/slamfilter og biofilter er riktig 

dimensjonert, samt beskrivelse av hvordan biofilteret skal støtbelastes. 

3.  Beskrivelse av anleggets hovedkomponenter, herunder slamavskiller/slamfilter, pumpekum og 

biofilter, og lokalisering av disse på kart. 

4.  Beskrivelse av etterpoleringsgrøft/utslippsfilter og lokalisering av dette, alternativt beskrivelse 

av utslippspunkt.  

5.  Beskrivelse av hvordan anlegget skal frostisoleres. 

6.  Beskrivelse av hva som kreves av tilsyn og kontroll for å sikre stabil og sikker drift av det 

prosjekterte anlegget. 

7.  Dokumentasjon på at firmaet som er ansvarlig for prosjekteringen har den nødvendige 

kompetanse mht. prosjektering av denne typen anlegg. 

8. Dersom utslipp fra prefabrikkert anlegg skal føres til etterpoleringsgrøft/ utslippsfilter: 

Resultat fra grunnundersøkelse med beskrivelse av løsmasser som skal ta i mot renset 

avløpsvann fra gråvannsrenseanlegget, informasjon om beregnet hydraulisk kapasitet og 

vurdering av risiko for forurensning. 

 

Krav til prosjektering og utførelse 

Ansvarlig prosjekterende av gråvannsrenseanlegg skal være godkjent innenfor det aktuelle 

godkjenningsområdet i henhold til plan- og bygningsloven. 

 

Etter rensing i prefabrikkert gråvannsrenseanlegg kan vannet ledes til utslipp i overflatevann eller til 

grunnen. Ved utslipp til innsjø må utslippet være minimum 2 meter under laveste vannstand. Ved 

utslipp til elv bør utslippet føres elv/bekk med årssikker vannføring. I enkelte tilfeller (ved fare for 

forurensing av drikkevann) vil det være nødvendig å hygienisere vannet før utslipp. 

 

Krav til drift og vedlikehold 

Firma som skal stå for service skal forplikte seg til å gjennomføre service på gråvannsrenseanlegg 

minimum en gang hvert år for hytteanlegg. For boliganlegg kan det vurderes behov for service to 

ganger pr år. 

 

Ved hvert servicebesøk skal minimum følgende punkter sjekkes og kontroll/tiltak skal dokumenteres 

på egne servicerapporter: 

 Alle bevegelige deler sjekkes og funksjonskontrolleres (om nødvendig tvangskjøres). 

 Ødelagte deler repareres eller skiftes ut. 

 Kontrollere slamnivå i slamavskiller/slamlager. 

 Tilstopninger av rør, mekaniske deler, biomedie, etc. skal fjernes. 

 Utløpsvannet skal visuelt klassifiseres i forhold til innhold av partikler. 

 Innløps- og utløpsdykker kontrolleres. 

 Kontroll av biofilter, herunder rengjøring av dyser og raking av overflate på filteret Anlegg 

med slamfilter (filterposekum): Kontroll av slammengder og skifte av filterposer etter behov 

og minst en gang pr. år. 

 Kontroll og evt. rengjøring av pumpe, samt kontroll av nivåalarm i pumpekum/-sump. 

 Kontroll av spredefunksjon og sprededyser. 

 Kontroll av hygeniseringstrinn dersom dette er etablert. Sjekk av eventuelt UV-lampe, pumpe 

eller kjemikalier avhengig av type hygenisering. 

 

I særskilte tilfeller kan kommunen sette krav om analyser av avløpsvannet. Anleggseier plikter å 

fremlegge kopi av servicerapport på anmodning fra kommunen. Anleggseier skal ha kopi av 

servicerapport ved utført service. 

 

For krav til slamavskiller se pkt. 1.2. 
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5 Tett tank 
Tett tank kan i spesielle tilfeller tillattes for utslipp av svartvann i kombinasjon med en egen 

renseløsning for gråvann. Det tillates kun vannsparende vakuum toalett i forbindelse med tett tank. Det 

skal dokumenteres gjennom grunnundersøkelser at massene er uegnet for infiltrering og at tett tank er 

eneste løsning for svartvann.  

 

 

 
Fig. 6: Prinsippskisse WC til tett oppsamlingstank 
 

Krav til tett tank 

 Det skal sendes inn søknad som for andre separate avløpsanlegg. 

 Riktig installasjon av tett tank er meget viktig, installasjons- og forankringsanvisning som skal 

følge tank bør følges nøye. 

 Tank skal være laget av termoplast eller glassfiberarmert polyester (GUP) godkjent etter NS 

1545 og den må legges utenfor trafikkarealer.  

 Tank skal ha låsbart lokk og være synlig i terrenget. 

 Det skal installeres nivåvarsler i tanken som varsler når tanken er 80 % full (lyd- og lysalarm). 

 Tett tank skal være tilrettelagt for tømming. Den skal plasseres ved helårsveg for tunge 

kjøretøyer. Maksimalavstand til kjørbar veg er i utgangspunktet 50 meter. Største mulige 

løftehøyde mellom vei og tank er 9 meter. Dersom avstand eller løftehøyde blir større enn 

dette må det sendes inn bekreftelse fra slamtømmefirma om at tømming er mulig, sammen 

med søknaden om utslippstillatelse.  

 Ved tømming av tett tank fra båt er det ingen begrensninger på avstand eller løftehøyde.   

 Tett tank skal kontrolleres og tømmes i henhold til kommunens slamtømmeordning. 

 Avvik eller unormale hendelser/omstendigheter registreres i kontrollskjema. 

 

Kommunen kan kreve trykktesting av tette tanker. 
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Avløp fra svømmebasseng og badestamper 
Avløp fra svømmebasseng og badestamper er ikke direkte regulert i lokal forskrift. Utslipp kan likevel 

gi skadevirkninger både ved påslipp til mindre renseanlegg, til kommunalt nett og ved utslipp til 

naturen. Skadevirkninger kan oppstå både på grunn av hydraulisk overbelastning av lednings- og 

renseanlegg, og som følge av avløpets innhold av kjemikalier. 

 

Kommunen har myndighet til å regulere denne type utslipp for å unngå skadevirkninger. Kommunen 

forutsetter at anlegg drives i samsvar med etterfølgende:  

 

a) Svømmebasseng  

Avløpsvann fra svømmebasseng kan slippes urenset til sjø, forutsatt at dette går til minst 2 

meters dyp under laveste vannstand. Det skal legges vekt på å finne utslippssted hvor det ikke 

kan oppstå konflikt med andre brukerinteresser. Hvis avløpsvannet ikke kan slippes til sjø ved 

egen løsning, må avløp av klorholdig vann fra svømmebasseng nøytraliseres før utslipp. Dette 

gjelder både ved utslipp til private renseanlegg (minirenseanlegg eller anlegg som benytter 

bakteriefilm, herunder infiltrasjon) og ved utslipp til vassdrag. Ved tilknytning til privat 

renseanlegg må det påses at renseanleggets hydraulisk kapasitet ikke overbelastes. Utslipp fra 

svømmebasseng til kommunalt avløpsnett skal søkes unngått. Hvis det ikke er mulig å etablere 

lokal løsning, skal dette dokumenteres, og det kan søkes tilknytning til offentlig avløpsnett. 

Dette krever egen tillatelse.  

 

b) Badestamper o.l.  

Utslipp fra badestamper med volum < 5 m3 skal om mulig gå til offentlig overvannsnett. 

Utslipp til terreng kan tillates dersom det ikke er brukerinteresser som blir berørt. Behov for 

desinfeksjon av avløpsvannet ved utslipp til terreng skal vurderes i forhold til andre 

brukerinteresser og hygieniske forhold. Dersom avløp går til mindre vassdrag skal behov for 

nøytralisering før utslipp vurderes. 
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Søknad om tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg 

Informasjon: 
1. Utslippet av sanitært avløpsvann er søknadspliktig jf. forurensningsforskriften kapittel 12. Søknad i samsvar med

standardkravene i kapittel 12 
behandles innen seks uker. Søknad om unntak fra standardkravene i kapittel 12 behandles uten ubegrunnet opphold, 
men behandlingen kan ta mer enn seks uker. 

2. For prosjektering og utførelse av avløpsanlegget, gjelder bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 20-1 vedr. søknad
om tillatelse til tiltak, 
godkjenning av foretak og ansvarsrett. Bygging av anlegget kan først starte når det foreligger en igangsettingstillatelse fra 
kommunen. 

Eiendom/ 
byggested 

Adresse Gnr/Bnr Fnr Snr 

Tiltakshaver 

Navn Epost og tlf. 

Adresse Post nr./-sted 

Søker 

Navn/kontaktperson 

Adresse Post nr./-sted 

Org.nr. Epost Tlf. 

Fagkyndig/ 
prosjekterende 

Navn/kontaktperson 

Adresse Post nr./sted 

Org.nr. Epost Tlf 

Type bygning 

Ny helårsbolig Eksisterende helårsbolig   Antall boenheter: 
Ny fritidsbolig Eksisterende fritidsbolig 
Annen bygning, beskriv: 
Bruksendring, beskriv: 

Tiltakets art Nytt utslipp   Vesentlig økning av utslipp     Rehabilitering av utslipp Antall pe: 

Vannforsyning/ 
toalettløsning 

Kommunal vannforsyning 

Privat vannforsyning (borehull/brønn), angi avstand til renseanlegg/utslipp: 

 Innstalleres/er det vannklosett    Ja     Nei, beskriv toalettløsning: 

Opplysninger 
om 
utslippssted 

 Innsjø     Bekk/elv      Sjøvann     Stedegne løsmasser      Annet,beskriv: 

Ved utslipp til bekk/elv, har bekken/elva helårs vannføring?     Ja     Nei 

Utslippets dybde under laveste vannstand:         

Navn og koordinater på lokalitet: 
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Renseanlegg 
for spillvann 

Infiltrasjon i stedlige masser 
Minirenseanlegg med infiltrasjon i stedlige masser, type: 
Minirenseanlegg med utslipp til sjø/vassdrag, type:  
Konstruert våtmarskfilter 
Annen løsning, beskriv: 

Renseanlegg 
for gråvann 

Infiltrasjon i stedlige masser 
Biofilter  
Annen løsning, beskriv: 

Planstatus 
(gjelder ny 
bebyggelse) 

Nei Samsvar med endelige planer etter plan- og bygningsloven? Ja 

-Hvis nei, foreligger samtykke fra planmyndigheten?    Ja   Nei 

Andre 
opplysninger 

Fylles ut av tiltakshaver (Byggherre/eier av anlegget) 

Som tiltakshaver/eier av avløpsanlegget forplikter jeg meg til å rette meg etter de krav som 
forurensningsmyndighetene stiller i tillatelsen. Likeledes forplikter jeg meg til å følge bestemmelsene i 
forurensningsforskriften, lokal forskrift for utslipp av sanitært avløpsvann og enkeltvedtak i henhold til 
forskriftene. Som ansvarlig eier er jeg ansvarlig for forskriftsmessig drift og vedlikehold. 

Tiltakshavers underskrift og dato: 

Obligatoriske vedlegg til søknaden 

A. Navn på nøytral fagkyndig (person/firma) som har bistått med valg av rensemetode og/eller 
dokumentasjon av rensegrad 

B. Begrunnelse for ønske om unntak fra lokal forskrift og relevant 
dokumentasjon 

Ikke relevant 

C. Dokumentasjon av rensegrad jf. § 5 lokal forskrift og beskrivelse av anlegg, inklusive 
eventuell etterpolering 

D. Plassering av avløpsanlegg, utslippssted, eiendomsgrenser og veiadkomst på kart i målestokk 1:5000 
eller større 

E. Liste over eiendommer tilknyttet avløpsanlegget med gnr., bnr. og 
adresse (hvis det er flere enn én eiendom) 

Ikke relevant 

F. Oversikt over interesser som blir berørt (drikkevannsforsyning, brønner, jordvanning, 
næringsvirksomhet, bading, rekreasjon etc.). Beskrivelse av tiltak for å motvirke interessekonflikter og 
tiltak for å ivareta helse og miljø 

G. Oversikt over hvem som er varslet (blant annet naboer, aktuelle 
lokallag og foreninger, eiere av brønner/andre drikkevannskilder og 
vanningsanlegg i området) og kopi av nabovarselet 

Ikke relevant 

H. Eventuelle mottatte klager/protester Ikke relevant 
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Referatsaker

RS 16/17 Søknad om tillatelse til tiltak, påbygg fritidsbolig, gnr.63, bnr. 
23, Vatnestrømveien 132, 4730 Vatnestrøm

RS 17/17 Søknad om oppdeling av tomt.

RS 18/17 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, tilbygg 
fritidsbolig, gnr. 55 bnr. 24

RS 19/17 Søknad om overføring av areal til gnr 12 bnr 12.

RS 20/17 Søknad om Ig2, Voss Production, tilbygg kontor og lager, sak 
2016/633

RS 21/17 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, redskapshus, 
gnr. 8, bnr. 5

RS 22/17 Søknad om endring av gitt tillatelse, gnr. 20, bnr. 46

RS 23/17 Søknad om ett- trinnstillatelse til tiltak, tilbygg på eiendom- 
Gnr. 20, Bnr. 152- Vatnestrøm.

RS 24/17 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, 
landbruksbygning, gnr. 37, bnr. 1


	Forside 
	Saksliste 
	PS 19/17 Søknad om regodkjenning av hjortehegn samt
etablering av villsvinhegn
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Søknad om villsvinhegn
	Søknad om hjorteoppdrett
	Vedtak fra 2003
	Kart
	Ytterligere beskrivelser villsvinhegn
	Generelt angående søknader om etblering av villsvinhegn.
	Generelt angående konsesjonssøknader for oppdrett av hjort


	PS 20/17 Fellingsavgifter 2017
	Saksfremlegg

	PS 21/17 Kommunalt viltfond - fordeling av midler 2017
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Søknad om viltfondsmidler for 2017, fra Iveland Viltlag
	Søknad om viltfondsmidler, fra Aust Agder Elghundklubb


	PS 22/17 Tildeling kvote hjort og bever, Iveland Viltlag
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Søknad oh hjortekvote for 2017, Iveland jaktlag


	PS 23/17 Orientering og vurdering om videreføring av boveiledertjeneste i Iveland kommune
	Saksfremlegg

	PS 24/17 Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester- kriterier og ventelister
	Saksfremlegg

	PS 25/17 Kostnader ved utvidede åpningstider i barnehagen
	Saksfremlegg

	PS 26/17 Retningslinjer for skolebytte i Iveland
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Vedlegg


	PS 27/17 Søknad om salg av
tilleggsjord fra gnr. 9 bnr. 1 til  gnr.
9 bnr. 29. Dispensasjonssak.
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Søknad om salg av tilleggajord
	Søknad omtillatelse til tiltak uten ansvarsrett
	Kart
	Oversiktskart


	PS 28/17 Søknad om oppretting av matrikkelenhet, gnr. 36 bnr. 5. Dispensasjonssak.
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	2017286-Søk


	PS 29/17 Regulering Birketveit sentrum: Høring og offentlig ettersyn 2.
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	170505 Plankart
	170505 Planbestemmelser
	170508_Planbeskrivelse_Birketveit
	Rapport kulturminne
	418071-RIGberg-Skredfarekartlegging jord- og flomskred Iveland kommune


	PS 30/17 Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann knps klar til vedtak
	Tekniske bestemmelser lokal forskrift knps klar til vedtak
	Søknadsskjema ferdig utgave


	Referatsaker
	RS 16/17 Søknad om tillatelse til tiltak, påbygg fritidsbolig, gnr.63, bnr. 23, Vatnestrømveien 132, 4730 Vatnestrøm

	RS 17/17 Søknad om oppdeling av tomt.
	RS 18/17 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, tilbygg fritidsbolig, gnr. 55 bnr. 24
	RS 19/17 Søknad om overføring av areal til gnr 12 bnr 12.
	RS 20/17 Søknad om Ig2, Voss Production, tilbygg kontor og lager, sak 2016/633
	RS 21/17 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, redskapshus, gnr. 8, bnr. 5
	RS 22/17 Søknad om endring av gitt tillatelse, gnr. 20, bnr. 46
	RS 23/17 Søknad om ett- trinnstillatelse til tiltak, tilbygg på eiendom- Gnr. 20, Bnr. 152- Vatnestrøm.
	RS 24/17 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, landbruksbygning, gnr. 37, bnr. 1

	Tøm skjema: 
	Velg kommune: [Velg kommune]
	Adresse: 
	GnrBnr: 
	Fnr: 
	Snr: 
	Navn: 
	Epost og tlf: 
	Adresse_2: 
	Post nrsted: 
	Navnkontaktperson: 
	Adresse_3: 
	Post nrsted_2: 
	Orgnr: 
	Epost: 
	Tlf: 
	Navnkontaktperson_2: 
	Adresse_4: 
	Post nrsted_3: 
	Orgnr 2: 
	Epost_2: 
	Tlf_2: 
	Check Box4: Off
	Check Box8: Off
	Text4: 
	Check Box5: Off
	Check Box9: Off
	Check Box6: Off
	Text5: 
	Check Box7: Off
	Text6: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Text3: 
	Group1: 
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off
	7: Off
	9: Off
	10: Off
	8: Off

	Text7: 
	Text8: 
	Text18: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text19: 
	Andre opplysninger: 
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off


