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Vedtak - endring av områderegulering for Liknes, 130/32, Gullestadvegen 9  
 

Bakgrunn 

S-Tek AS har på vegne av Sigbjørn Hersvik Netland, gnr./bnr, 130/32, Gullestadvegen 9, 

fremmet ønske om endring av områderegulering for Liknes (Plan-id 4427_10372010004) 

etter plan- og bygningslovens § 12-14, annet ledd. Endring av områdeplanen berører den 

ene tomten i felt B2 og friluftsområde som grenser opp mot feltet. Formålet med endring 

av planen er å muliggjøre bygging av garasje i en gjennomtenkt situasjon. 

 

Kartet viser areal på 30,15 m2 som legges til felt B2 

 

Hjemmelsgrunnlag 

Endring av reguleringsplan er regulert av pbl § 12-14. Det følger av § 12-14, annet ledd at 

endring av reguleringsplan kan gjennomføres etter enklere prosess når følgende vilkår er 

oppfylt:  

 

• Endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig.  

• Endringene går utover hovedrammene til planen.  

• Endringene ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder.  

 

Det følger av punkt 14.10 i Delegeringsreglementet for Kvinesdal kommune at 

myndigheten til å fatte vedtak etter pbl § 12-14, annet ledd er delegert til 

Administrativt vedtak 
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kommunedirektøren. 

 

Gjeldene planstatus 

Felt B2 er regulert til boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse og inneholder to 

tomter, hvor den ene er bebygd med en enebolig og den andre er ubebygd. Eksisterende 

bolig er i reguleringsplanen regulert med eksisterende bebyggelses omfang og høyder. 

Det tillates tilbygg innenfor feltets byggegrenser med inntil 30 % bebygd areal BYA av 

tomtearealet og innenfor eksisterende bebyggelses gesims- og mønehøyder. 

 

Høring 

Endringsforslaget ble sendt på høring til berørte offentlige instanser og 

grunneiere/festere. Etter høringsfristens utløp den 09.07.21 er det innkommet to 

høringsuttalelser, begge fra offentlige instanser (Statsforvalteren i Agder brev av 16.06.21 

og Agder fylkeskommune brev av 14.06.21), der ingen har merknader til endringene. 

 

Naturmangfold 

Naturmangfoldloven (nml) kapittel II kommer til anvendelse i alle saker der det fattes 

vedtak etter pbl som berører natur. Formålet er å sørge for at natur er en premiss i all 

myndighetsutøvelse og at natur ikke sees isolert, men i en helhetlig sammenheng. 

Kommunen plikter i saker som berører natur å vurdere og vektlegge bestemmelsene i nml 

§§ 8-12. 

 

Det er i iht. artskart er det ikke gjort funn av utrydningstruede arter i nyere tid, og 

området har ikke naturverdier utenom det vanlige ifølge forslagsstiller. En mindre 

utvidelse av byggeområdet med 30 m2 vurderes ikke ha nevneverdig innvirkning på 

naturmangfoldet i området.  
 

Endring av Områderegulering for Liknes 

I felt B2 (boligbebyggelse), lokalisert nordvest i «Områdeplanen for Liknes», søkes det om 
å utvide området med ca. 30 m2 mot sørvest. Dette vil ta opp areal tidligere avsatt til 
friluftsformål. Formålet med utvidelsen er å muliggjøre bygging av garasje på 
boligtomten, da nåværende utforming vanskeliggjør god plassering av garasje med et 
godt størrelsesforhold til bolig.  
 
I plankartet søkes det om å endre ca. 30 m2 av tilknyttet friluftsområde sørvest for B2 fra 

friluftsområde til boligbebyggelse, som vist i kartet under. 
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Forslagstiller foreslår på grunn av fare for fallulykker ved endring av terreng i området at 

følgende bestemmelse legges inn i bestemmelsene i kapittel 4.2.2 B2: 

«Ved terrengtilpassinger mot friluftsformål og område o_BHG1 i sør, skal 

skråninger/skjæringer sikres i samsvar med TEK17 §8-3, 3. ledd bokstav b) Nivåforskjeller 

skal sikres slik at fallskader forebygges.» 

 

Forslagstiller foreslår at følgende legges inn i planbeskrivelsen for endringen:  

Felt B2 (Boligbebyggelse), lokalisert nordvest i «OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR LIKNES», 
utvides med ca. 30 m2 mot sørvest. Dette vil ta opp areal tidligere avsatt til friluftsformål. 
Formålet med utvidelsen er å muliggjøre bygging av garasje på boligtomten, da 
nåværende utforming vanskeliggjør god plassering av garasje med et godt 
størrelsesforhold til bolig. 
 
Ved terrengtilpasninger mot berg i sør, vil det kunne oppstå unaturlig bratte skråninger og 
skjæringer, og området burde sikres mot fallulykker. Dette er spesielt viktig da området 
grenser til en barnehage med stor barneaktivitet, og mot et friluftsområde der aktivitet og 
ferdsel ikke er regulert. 
 

Vurdering 

Endringen vurderes å være innenfor rammen av vilkårene i pbl § 12-14, annet ledd, 
endring etter en enklere prosess, jf. punktet om hjemmelsgrunnlag ovenfor. 

 

Kommunedirektøren kan ikke se at det foreligger planfaglige grunner som tilsier at 
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reguleringsplanen ikke bør kunne endres som beskrevet ovenfor. Intensjonene i 
områdeplanen for Liknes endres ikke. 
 
Endringen innebærer en mindre forskyvning i formålsgrenser og byggegrense, for å kunne 
plassere en garasje. Området som endres fra friluftformål til boligformål er lite og ligger 
slikt til at det ikke påvirker allmennhetens bruk av området. Hensynet til dyreliv i området 
og andre potensielle fallulykker er også ivaretatt av ny bestemmelse i kapittel 4.2.2 B2. 
Kommunen som planmyndighet kan ikke se at det foreligger andre interesser som ikke 
blir ivaretatt og at endringen følgelig kan vedtas. 
 

Etter delegert myndighet er det fattet følgende vedtak: 

 

Kvinesdal kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14, annet ledd 
endring av Områderegulering for Liknes (4227_10372010004) for felt B2 og 
friluftsområde som grenser opp mot feltet som vist i vedlagt plankart, og tilhørende 
bestemmelser og planbeskrivelse.  
 
Følgende bestemmelse tas inn i bestemmelsenes kapittel 4.2.2 B2:  
Ved terrengtilpassinger mot friluftsformål og område o_BHG1 i sør, skal 
skråninger/skjæringer sikres i samsvar med TEK17 §8-3, 3. ledd bokstav b) Nivåforskjeller 
skal sikres slik at fallskader forebygges. 
 
Følgende legges inn i planbeskrivelsen: 
Felt B2 (boligbebyggelse), lokalisert nordvest i «OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR 
LIKNES», utvides med ca. 30 m2 mot sørvest. Dette beslaglegger areal tidligere avsatt til 
friluftsformål. Formålet med utvidelsen er å muliggjøre bygging av garasje på 
boligtomten, da nåværende utforming vanskeliggjør god plassering av garasje med et 
godt størrelsesforhold til bolig. 
 
Ved terrengtilpasninger mot berg i sør, vil det kunne oppstå unaturlig bratte skråninger 
og skjæringer, og området bør sikres mot fallulykker. Dette er spesielt viktig da området 
grenser til en barnehage med stor barneaktivitet, og mot et friluftsområde der aktivitet 
og ferdsel ikke er regulert. 
 

Enkeltvedtak kan påklages til kommunen av en part eller annen med rettslig 

klageinteresse, jf. Forvaltningsloven §28. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 

brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 

utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har fattet vedtaket. Angi vedtaket det klages over, 

den eller de endringer som ønskes og de grunner du vil føre for klagen. Dersom du klager 

så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, må du også oppgi når du 

mottok denne meldingen. 

 

Ved henvendelse angående saken vennligst referer til saksnr 21/00769 

 

Med hilsen 
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Mari Omland Egeland 

Arealplanlegger 

 

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.  

 

 

Kopi til: Plan og miljøenheten, Chris Michelsen, Nesgata 11 

, 4480 KVINESDAL 

Sentrum barnehage, Nesgata 11 

, 4480 KVINESDAL 

AGDER FYLKESKOMMUNE, Postboks 788 Stoa 

, 4809 ARENDAL 

Per Rafoss, Stadionvegen 13 D, 4480 KVINESDAL 

Sigbjørn Hersvik Netland, Gullestadvegen 9, 4480 KVINESDAL 

Statsforvalteren i Agder, Postboks 504, 4804 ARENDAL 

Roy Treland, Farvegen 22, 4480 KVINESDAL 

 

 

Vedlegg: 

Planbeskrivelse revidert 12.07.21 

reguleringsbestemmelser revidert 12.07.21 

Plankart vedtat 12.07.21 

Utsnitt endring B2 

 

 


