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Iveland kommune   
Drift og utvikling 

 
 

«MottakerNavn» 
 
«Adresse» 
«Postnr»  «PostSted» 
 
«Kontakt» 
 
Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 
2017/402 -2 Knut Solberg  �  L13 16.06.2017 

 E-post:  knut.gunnar.solberg@iveland.kommune.no   

    
 
 

Regulering Birketveit sentrum: Høring og offentlig ettersyn 2.  
 

Vedtak  i Tjenesteutvalg - 24.05.2017 : 

 
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. 
 
 
På grunn av ferietid settes høringsfristen til 15. august d.å. 
 
 
Med hilsen 
Iveland kommune 
 
 
 
Knut Gunnar Solberg 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg. 



 
 
 

 
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.  
 
  

Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 24.05.2017  

 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
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. 
 
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 
 

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.  

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

 
 
Ikke innarbeid 
 
 
 
 
 



 
 
 

BF8 bør økes i antall 
enheter og %BYA 
tilsvarende BB1; 60%.  

 

 
BF8 utgår 

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 
Iveland gard. 

Ikke innarbeid, utenfor 
området. 

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 
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 

 
 
 
 
 
 


