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SAMMENDRAG 
 
Formålet med planarbeidet er å utarbeide en plan som tillater fortetting av gnr/bnr 31/1 i Iveland 
kommune, samt ny adkomstvei.  
Planområdet omfatter deler av eiendommen gnr/bnr 31/1, på Birketveit i Iveland kommune. Planlagte 
byggeområder innenfor området vil utgjøre tilsammen ca 15,2 daa. Mot vest grenser planområdet i en kort 
strekning lengst nord til riksveg 403 og i resterende strekning langs eksisterende boligområder i 
Haugomveien. Mot nord grenser området til Kirkebekken, mot øst og sør grenser området til friområder. 
 
Det planlegges opparbeidingen av åtte boligområder hvorav fem (BFS1, BFS2, BFS3, BFS4,BFS5 ) skal være 
frittliggende boliger og de tre resterende områdene (B1, B2 og BKS1)er planlagt oppbygd med bygninger 
med flere boenheter. 
Det er planlagt en oppbygd lekeplass med fast dekke og apparater (BLK) og to «naturlekeplasser» som vil 
ha en kombinasjon av organisert lek og bruk av naturområdet (GN1 og GN2).  
Eksisterende turvei (SV1 og SV2) beholdes og turstiene langs Kirkebekken (GT1 og GT2) opprustes. Det 
planlegges en gang og sykkelvei mellom planområdet og tilstøtende område i nord.  
Sentralt i planområdet ligger Iveland gård med fire SEFRAK registrerte bygninger. Det foreslås å legge en 
hensynsyssone bevaring på gårdsanlegget. Avgrensingen av H570 er gjort i samråd med 
kulturvernseksjonen ved Aust-Agder fylkeskommune.  
Hovedatkomsten til planområdet er planlagt via eksisterende avkjørsel fra Fv403. Det planlegges at veien 
mellom boligområdene går i en sløyfe med atkomst til de øvre områdene via BFS5, 3 og 4. Det er planlagt 
en snuhammer i enden av veien i påvente av mulig videreutvikling av resterende deler av vedtatt boligplan 
for Iveland gård.   
 

 
 
 
 
  
 
 
 
Forsidefoto: fra Google Maps 
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1 Bakgrunn for planarbeidet 

Komplett planforslag er innsendt av Multiconsult på vegne av Fast Norway Invest AS. Planforslaget er utført 
i samsvar med plan- og bygningslovens § 12.  
 
Formålet med planarbeidet er å utarbeide en plan som tillater fortetting av gnr/bnr 31/1 i Iveland 
kommune, samt ny adkomstvei.  
 
Planområdet omfatter deler av eiendommen gnr/bnr 31/1 på Birketveit i Iveland kommune. Området er i 
kommuneplanen avsatt til LNF-område. Kommunestyret ga i møte den 22. februar 2006, sak 2/06, 
dispensasjon fra arealdelen med tillatelse til boligbygging i området. 
 
Iveland kommune har også som overordnet målsetting å legge til rette for økt innflytting og planarbeidet 
fokuserer på dette. 
 
Krav om konsekvensutredning 
Det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen 21. august 2017, der det ble avklart at tiltaket ikke utløser 
krav om konsekvensutredning. 
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2 Planprosessen, medvirkning 

2.1 Kunngjøring og varsling 
Oppstart av planarbeidet ble kunngjort 
i Fædrelandsvennen 30. november 
2018. Grunneiere, berørte naboer og 
offentlige myndigheter ble varslet pr. 
brev datert 27. november 2018. Frist 
for uttalelser var 2.1.2019.  
 
Innenfristens utgang var det kommet 
inn merknader fra tre offentlige 
myndigheter: 
 Aust-Agder fylkeskommune 
 Statens Vegvesen 
 Fylkesmannen i Aust og Vest Agder 

2.2 Medvirkning 
Berørte parter er varslet som nevnt 
ovenfor.  
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3 Overordnede føringer og gjeldende planstatus 

3.1 Pågående planer i området 
I kommuneplanen er deler av området avsatt til boligformål, og deler av området er avsatt til LNF. 
Planområdet omfattes også av to reguleringsplaner. Detaljreguleringen for Birketveit sentrum fra 2017 
omfatter de nordligste delene av planområdet, regulert til LNF-formål i tråd med kommuneplanen. 
 
Resten av planområdet omfattes av en reguleringsplan for Iveland gård fra 2006 der deler av planområdet 
er regulert til boligbebyggelse, mens resten av arealene rundt gårdsbebyggelsen er regulert til 
landbruksområde. 
 

 
Figur 1: Utsnitt av kommuneplan. Rød strek markerer varslet planområdet. 
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4 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

4.1 Beliggenhet og avgrensning av planområdet 
Planområdet omfatter deler av eiendommen gnr/bnr 31/1, på Birketveit i Iveland kommune. Planlagte 
byggeområder innenfor området vil utgjøre tilsammen ca 15,2 daa. Mot vest grenser planområdet i en kort 
strekning lengst nord til riksveg 403 og i resterende strekning langs eksisterende boligområder i 
Haugomveien. Mot nord grenser området til Kirkebekken, mot øst og sør grenser området til friområder. 

4.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
I kommuneplanen er planområdet avsatt til LNF-område, det samme gjelder for tilstøtende områder i øst 
og sør. Mot nord og vest er det blandet formål.  

4.3 Stedets karakter 
Birketveit er et tettsted, og kommune- og administrasjonssenter i Iveland kommune, Aust-Agder, ved Rv. 
403 ca. 43 km nord for Kristiansand. Rett nord for planområdet ligger Iveland kirke, kommunehuset, 
Iveland skole og idrettsanlegget. Iveland kirke er en tømret korskirke bygd i 1836, mesteparten av den 
omkringliggende bygningsmassen er av nyere dato, dvs etter 1900.  
 

 
Bilde 1 - Iveland kirke                                                                                                                                                                   Foto: Multiconsult 

4.4 Landskap 
Landskapet i planområdet er brattlendt, til dels bratt og hovedsakelig vest- og nordvestvendt 
med helling ned mot Rv 403. Vegetasjonen domineres av furuskog med lett innblanding 
av lauvtrær. Bunnvegetasjon domineres av røsslyng og blåbær. Terrenget er grunnlendt med en god 
del fjell i dagen. 
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Bilde 2 – Utsikt mot planområdet fra nord. Iveland gård ligger bak trærne i høyre kant.                                                Foto: Multiconsult 
 
Det planlagte boligområdet ligger i hovedsak mellom ca. kote 220 til kote 240. Iveland sentrum 
med kirken, skolen og kommunehuset ligger på omkring kote 210. 

4.5 Kulturminner og kulturmiljø. 
Innenfor planområdet ligger Iveland gård. Fire bygninger utgjør dagens gårdsbebyggelse, og alle fire er 
registrert i SEFRAK. Tre av bygningene er datert til slutten av 1800-tallet, men stolpehuset er udatert, men 
markert som bygning fra før 1850. 
 
Ut fra gårdsnavnet som slutter på -land, som er en vanlig endelse på gårder som ble rydda i førkristen tid, 
så tyder det på at en gård med røtter i jernalder. Like utenfor nordøstre hjørne av plangrensen går 
Kongeveien som har vært en ferdselsåre siden jernalder. I tillegg er det kjent en rydningsrøyslokalitet som 
har vernestatus ikke-fredet. 

 
Figur 2: Utsnitt fra 
Riksantikvarens 
database Askeladden. 
Iveland gård ligger i 
senter av kartet.  
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4.6 Naturverdier/naturmangfold 
I henhold til naturmangfoldlovens § 7 er tiltaket vurdert ut ifra prinsippene i lovens §§ 8-12. Det er ikke 
funnet informasjon om arter innefor planområdet som kan bli skadelidende som følge av planforslaget.  

4.7 Grønnstruktur, rekreasjonsområder, uteområder (nærmiljø og friluftsliv) 

Innenfor området kan det oppføres supplerende beplanting, samt nødvendige faste innretninger som 
naturlig tilhører et slik område tillates oppført. I området tillates det ikke oppført bygninger. 

4.8 Naturressurser, inkl. landbruk 
Planområdet er i dag regulert til LNF. Deler av planområdet er dyrket og tidligere dyrket mark og deler 
krattskog med noen områder med større/eldre trær 

4.9 Barns interesser 
Det er pr. i dag ikke opparbeidet uteoppholdsarealer. Eksisterende turstier langs bekken er til dels 
gjenngrodd. Turveien gjennom planområdet er i god stand og fører ut til tur- og skiområder.  

4.10 Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Innenfor området kan det legges/ settes opp anlegg for teknisk infrastruktur. Mellom boligområdene er 
atkomstvegene utformet som en sløyfe. Atkomstvegen er i boligområdene utformet på de myke 
trafikantenes premisser.  

4.11 Universell tilgjengelighet 
Universell tilgjengelighet ivaretas av Byggteknisk forskrift § 12-1, som sikrer at byggverk for publikum og 
arbeidsbygninger skal være universelt utformet med mindre byggverket eller deler av byggverket etter sin 
funksjon er uegnet for personer med funksjonsnedsettelse.  

4.12 Grunnforhold 
Det er ikke kjent at det finnes grunnforhold som har innvirkning på planforslaget. Miljøfaglig forhold 
Det er ikke kjent med miljøverdier av regional eller nasjonal verdi som vil kunne bli skadelidende som følge 
av planforslaget.  
 
Det er ikke gjort registreringer av evt. forurenset grunn da det har ikke vært virksomhet i området som 
tilsier at det er slik forurensning i området.  
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5 Beskrivelse av planforslaget 

5.1 Hovedtrekk i planforslaget 
Det planlegges opparbeidingen av sju boligområder hvorav fire (BFS3, BFS4,BFS5 og BFS8) skal være 
frittliggende boliger og de tre resterende områdene (B1, B2 og BKS1) er planlagt oppbygd med bygninger 
med flere boenheter. 
 
Det er planlagt en oppbygd lekeplass med fast dekke og apparater (BLK) og to «naturlekeplasser» som vil 
ha en kombinasjon av organisert lek og bruk av naturområdet (GN1 og GN2).  
Eksisterende turvei (SV1 og SV2) beholdes og turstiene langs Kirkebekken (GT1 og GT2) opprustes. Det 
planlegges en gang og sykkelvei mellom planområdet og tilstøtende område i nord.  
 
Sentralt i planområdet ligger Iveland gård med fire SEFRAK registrerte bygninger. Det foreslås å legge en 
hensynsyssone bevaring på gårdsanlegget. Avgrensingen av H570 er gjort i samråd med 
kulturvernseksjonen ved Aust-Agder fylkeskommune.  
 
Hovedatkomsten til planområdet er planlagt via eksisterende avkjørsel fra Fv403. Det planlegges at veien 
mellom boligområdene går i en sløyfe med atkomst til de øvre områdene via BFS5, 3 og 4. Det er planlagt 
en snuhammer i enden av veien i påvente av mulig videreutvikling av resterende deler av vedtatt boligplan 
for Iveland gård.   

5.2 Planlagt arealbruk 
Planområdet er på 44,52 daa. Planlagte boligområder vil være BFS1 – 1,8 daa, BFS2 – 1,0 daa, BFS3 – 0,7 
daa, BFS4 – 2,5 daa, BFS5 – 1,4 daa,  B1 – 1,7 daa, B2 – 4,2 daa og BKS1 – 2,0 daa. Boliområdene vil ha en 
BYA på mellom 35 og 50%. 

5.3 Bebyggelse, bomiljø, kulturminner og kulturmiljø 
Planforslaget hensyntar eksisterende kulturmiljøer og kulturminner gjennom bestemmelsene. Områder 
markert som hensynssone bevaring er ivaretatt på en slik måte at kvalitetene styrkes.  

5.4 Trafikksikkerhet, trafikk og kollektivløsninger 
Planen legger til rette for gående og syklende ved oppgradering av eksisterende turvei og opprusting av 
stiene langs Kirkebekken. Det planlegges også en gang og sykkelvei med bru over Kirkebekken for trygg 
tilgang til skole, kirke og idrettshall. Teknisk plan for tilknytning til fylkesvei skal godkjennes av Statens 
vegvesen. 

5.5 Uteoppholdsareal, lekeplasser, friområder 
Det er planlagt i alt 3 lekeplasser innenfor planområdet hvorav en vil bli opparbeidet som nærlekeplass 
med aparater og fast dekke m.m. De to andre lekeplassene planlegges som naturområder hvor tanker er å 
utarbeide to lekeområder med noen apparater og som også tar i bruk eksisterende vegetasjon og 
landskapsformer. Som forbindelse mellom nedre boligområde (BFS1, BFS2, BFS3, BFS4 og BFS5) og øvre 
boligområde opprettholdes og vedlikeholdes eksisterende turvei (SV1 og SV).  
 
Store deler av planområdet er friluftsområder, som videreføres i planforslaget (LNFR-formål).   
Eksisterende turvei opprettholdes og to eksisterende snarveier/stier langs Kirkebekken oppgraderes.  

5.6 Landbruksfaglige vurderinger  
Deler av planområdet er i dag landbruksjord. For fem av utbyggingsområdene BFS1, BFS2, BFS3, BFS4, BFS5, 
og B1 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 
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området i sør, der kommunehus, kirke og skole ligger. Kommuneplanens mål om befolkningsvekst i 
kommunen er sentral i forhold til at det må tilrettelegges for attraktive boligtomter. 

5.7 Naturmangfold 
§ 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. 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 
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. 

5.8 Barn og unges interesser 
Planen legger til rette for gode lekeområder, både opparbeidete og til naturlek. Planområdet ligger rett sør 
for skole og idrettshall, forbundet med gangvei over Kirkebekken. Dette vil også komme barn og unge til 
nytte og gi en trygg vei til hverdagsaktiviteter. Tiltak i tråd med planforslaget vil derfor ha en positiv 
konsekvens for barn og unge.  

5.9 Universell utforming 
Prinsipp for universell tilrettelegging skal legges til grunn ved planlegging, utforming og anleggelse av 
minimum 50 % av ny boligbebyggelse innenfor hvert felt. Når det gjelder områder avsatt til tjenesteyting og 
til lekeplass skal utearealer og bygninger være universelt utformet.  
 
Det er krav om heis i byggverk for publikum og i arbeidsbygninger med to etasjer eller flere, og i bygninger 
med tre etasjer eller flere som har boenhet. Boenheter i en bygning uten krav om heis som har alle 
hovedfunksjoner på bygningens inngangsplan, skal være tilgjengelig på inngangsplanet slik det følger av 
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bestemmelser i forskrifren, med mindre gangatkomsten oppfyller vilkåret for unntak, jf. Byggteknisk 
forskrift § 12-2.  

5.10 Folkehelse 
Planen legger til rette for god tilgang til naturlekeplasser og turområder via turvei som går gjennom 
planområdet. Det legges også opp til gang og sykkelstier med forbindelse til sentrum, kirke og skole med 
idrettshall og lekeplass.  

5.11 Klima/miljøpåvirkning  
Det er vurdert til at det ikke er behov for spesielle utredninger mht. klimapåvirkning.  

5.12 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. Når 
det gjelder opparbeidelse innenfor dyrka mark, skal det være utarbeidet en plan for hvordan 
matjorda sikres.  

 
 Siktsoner skal opparbeides samtidig med opparbeidelse av tilstøtende veianlegg. 

 
 Før boligene / boenhetene i et delområde tas i bruk, skal nærmeste felles grøntområde /lekeplass 

være ferdig opparbeidet i henhold til detaljplan godkjent av kommunen. Permanente sikringstiltak 
skal være opparbeidet i henhold til plan for dette før brukstillatelse til boligene/friområdet gis. 

 
 Før utbygging av planområdet igangsettes, skal det foreligge en godkjent utbyggingsavtale mellom 

utbygger og Iveland kommune. 
 

 Adkomst til boligfelt BFS1, BFS2, BFS3, BFS4 og BFS5, fra riksveien via kommunal vei skal være 
etablert før bolig(er) i samme felt gis brukstillatelse. 
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6 Risiko og sårbarhet, ROS-analyse 

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 beho 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. 

6.1 Foreslåtte tiltak i reguleringsplanen 
 

TILTAK  
- Reguleringsplan 

Uønsket hendelse: Tiltak i planen: Ansvar/virkemiddel 
Naturgitte forhold 

1 Trevelt pga. sterk 
vind/storm 

Ingen - 

2 Snø/is, glatt føre Utbedre vei med god sikt og 
linjeføring.  

Iveland kommune og utbygger. 

3 Flom i vassdrag Vurdering av overvannshåndtering, 
flom i vassdrag. 

Vann- og avløp/overvann 
rammeplan i byggesak.  

4 Skred/stabilitet Aktuelle tiltak vil være rensk, bolting 
og nett (steinsprangnett og wirenett) 

Planbestemmelser 

5 Skogbrann/lyngbrann Ingen - 
Kritisk infrastruktur 

6 Ledningsnett Ingen - 
7 Brannvannforsyning Tilrettelegg for tilstrekkelig 

brannvanndekning i forhold til 
virksomhet. 

Vann- og avløp/overvann 
rammeplan i byggesak. 

Menneske- og virksomhetsbaserte farer 

8 Trafikkulykke mellom 
gående/syklende og 
kjøretøy 

Tilrettelegge for trafikksikker løsning 
for gående og syklende: egen turveg, 
fortau eller gs-veg. 

Plankart, planbestemmelser 

9 Ulykker ved 
anleggsgjennomføring 

Ingen - 

Andre uønskede hendelser 
10 Bratte 

parti/skjæringer/stup 
Ingen - 

 
 
 
 

6.2 Foreslåtte tiltak i gjennomføringsfasen 
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TILTAK  
- Gjennomføringsfasen 

Uønsket hendelse: Tiltak PRO/UTF: Ansvar/virkemiddel 
Naturgitte forhold 

1 Trevelt pga. sterk vind/storm Fjerning av overhengende greiner 
over kjørevei. 
Større trær fjernes i sikkerhetssone 
langs kjørevei 

Grunneier 
 

2 Snø/is, glatt føre Utbedre vei med god sikt og 
linjeføring. Egen gs-veg, senke 
fartsgrense, rekkverk langs veiene, 
sikkerhetssoner langs veiene. 

 

3 Flom i vassdrag Vurdering av overvannshåndtering, 
flom i vassdrag. 

VA rammeplan under 
byggesaksbehandling. 

4 Skred/stabilitet Aktuelle tiltak vil være rensk, 
bolting og nett (steinsprangnett og 
wirenett) 

Byggesak 
Skredfarevurdering. 

5 Skogbrann/lyngbrann Sikringssone langs veiareal iht. 
statens vegvesen sine håndbøker. 

 

Kritisk infrastruktur 
6 Ledningsnett - Skade  Forsiktig graving. Person som 

følger med på gravearbeidet. 
SHA plan 

7 Brannvannforsyning Tilrettelegg for tilstrekkelig 
brannvanndekning i forhold til 
virksomhet. 

Vann- og avløp/overvann 
rammeplan i byggesak. 

Menneske- og virksomhetsbaserte farer 
8 Trafikkulykke mellom 

gående/syklende og kjøretøy 
Tilrettelegge for trafikksikker 
løsning for gående og syklende: 
egen turveg, fortau eller gs-veg. 

 

9 Ulykker ved 
anleggsgjennomføring 

Følge gjeldende veiledning for 
trafikkavvikling i anleggsperioden. 
Følge SHA plan. 

SHA plan 

Andre uønskede hendelser 
10 Bratte parti/skjæringer/stup Bevare beplantning langs 

skrentene. Gradere slik at det 
muliggjør at planter kan vokse. 

Sikringsplan og skjøtselsplaner 

 
ROS-analysen peker på avbøtende tiltak som vil redusere risikoen for og konsekvensene av de ulike 
hendelsene. Det må rettes fokus mot disse forholdene i den videre planprosessen.  
Analysen viser at det gjennom planlegging og risikoreduserende tiltak vil være mulig å redusere antall 
uønskede hendelser, eller redusere konsekvensen av disse til et akseptabelt nivå. 
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7 Merknader til varsel om oppstart, innkomne merknader 

7.1 Innkomne merknader 
I forbindelse med varsling om oppstart av planen har det kommet 3 brev/e-poster med merknader og 
innspill til planarbeidet. Merknadene følger som eget vedlegg.  
 
Merknader til varsel om oppstart Iveland gård 
Aust-Agder fylkeskommune, brev datert 21.12.2018 
Trygge gang- og sykkelveier mot skole og sentrum er en forutsetning i planarbeidet. 
Muligheter for å anlegge snarveier bør inngå som en del av den helhetlige infrastrukturen. 
Det anbefales at naturlige vannveier med tanke på åpen overvannshåndtering og sammenhengende 
grønnstrukturer danner premisser for videre programmering av området. 
Videre gis det faglig råd om at felles leke- og uteoppholdsarealer planlegges for å gi bomiljøkvaliteter og bør 
kobles opp til grønnstruktur. 
Det er uklart hvor mange boliger planen skal legge opp til, men det anbefales at en kan tilby ulike 
boligformer innenfor et boligfelt av denne størrelsen. Bygging i skrånet terreng kan være krevende kan gi 
utslag i skjemmende terrengarrondering som kan gi uønsket fjernvirkning. Administrasjonen anbefaler at 
en gjennom planarbeidet viser muligheter for organisering av boliger og som hensynstar det terrenget en 
har innenfor planområdet.  
Administrasjonen ber om at gårdstunet med tilhørende anlegg avmerkes med hensynssone bevaring 
kulturmiljø H570 på plankartet med tilhørende bestemmelse som ivaretar gårdsmiljøet.  
Innenfor området er det kjent et automatisk freda kulturminne, en gravhaug (id 115997) og gårdstunet til 
Iveland gård.  
Administrasjonen varsler at det kan bli nødvendig med en arkeologisk registrering for å avklare forholdet til 
automatisk freda kulturminner jf. undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9. 
 
 Forslagsstillers kommentar:   

Innspillet er ivaretatt, jf. plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse og ROS-analyse. Det har vært 
avholdt møte med kuturminneseksjonen for avklaring vedr. kulturminner i planområdet.  
Gravhaugen med id 115997 ligger utenfor planområdet.  

 
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, brev datert 17.12.2018 
Oversendelsen mangler en god oversikt for gjeldene planstatus i området. Vi legger imidlertid til grunn at i 
kommuneplanen er deler av området avsatt til boligformål, og deler av området er avsatt til LNF. 
Planområdet omfattes også av to reguleringsplaner.  
I prosessen som ledet fram til godkjenning av detaljreguleringen for sentrum i 2017 var også planområdet 
som det nå meldes oppstart omfattet av planforslag. Våre innspill til dette planarbeidet vil i stor grad 
fortsatt være like aktuelle, vi viser derfor til disse uttalelsene (datert 21.04.15, 22.02.16 og 08.08.17) når 
det nå igjen startes opp planarbeid her.  
Jordvern er et viktig tema som må belyses i planarbeidet.  
 

Forslagsstillers kommentar:  
Innspillet er tatt til etterretning, jmf. plankart, planbestemmelser og/eller planbeskrivelse. 

Statens Vegvesen, brev datert 7.12.2018 
Det fremgår ikke av varsel hvor ny veg til planområdet er tenkt plassert. I reguleringsplan for Birketveit 
sentrum er det regulert inn kjøreveg fra fv. 403. Det må påregnes at denne vegen (o_VED4) må benyttes 
som adkomstveg til planområdet. Statens vegvesen vil også vektlegge byggegrense mot fylkesveg og 
tilrettelagt skoleveg.  
 

 Forslagsstillers kommentar:  
Innspillet er tatt til etterretning, jmf. plankart, planbestemmelser og/eller planbeskrivelse. 
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8 Vedlegg  

1. Plankart  
2. Planbestemmelser  
3. ROS-analyse  
4. Innkomne merknader 

 

 

 


