
PLANINITIATIV 

  

Dato 26.08.2022 
Vår ref. 3252/MJ/KL 

Detaljregulering Åmotsveien 
boligpark 

 
KVINESDAL KOMMUNE 



Detaljregulering Åmotsveien Versjon nr. 01/3252  Dato: 26.08.22 2 

Prosjektbeskrivelse 

På vegne av forslagsstiller Eljestraumsveien AS, oversendes planinitiativ, i henhold til 
forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven av 
01.01.2018. 
 
Planinitiativet gjelder igangsetting med privat reguleringsplan for fortetting og utvikling av 
eiendommene 162/33, 26, 704 inkludert Åmotsveien 14 i Kvinesdal kommune. 
 
Planinitiativet skal avklare rammer for privat detaljregulering jfr. Pbl § 12-3 

 
Planinitiativet er et grunnlagsdokument til oppstartsmøte. I oppstartsmøtet diskuteres 
forholdene som beskrives i planinitiativet. Oppstartsmøtet kan medføre endring i forslagene i 
dette planinitiativet. Oppdaterte føringer og forslag til løsninger for området fastsettes i 
referat fra oppstartsmøtet. 

Formålet med planen 
(jf. forskriftens § 1, andre ledd bokstav a) 
Planens hensikt er å utvikle feltet til et attraktivt boligområde for etablering av flere 
flermannsboliger. For å sikre god adkomst til området er det ønskelig å se på muligheter for 
å justere dagens avkjørsel slik at trafikken vil gå fra sørsiden, gjennom eiendom 162/77, 26 
og 101. 

Eierliste 
Følgende eiendommer inngår helt eller delvis i planområdet, pr. 26.06.2022. 

OLAV FJOTLAND  162 / 704 
162 / 26 

AGDER FYLKESKOMMUNE 319 / 1, 346 / 22 
TURID KRISTINE OMLAND  162 / 1 
ALF GOTHEIM  
SIGFRED GUNNAR GOTHEIM  

162 / 21  

TANYA ELIN AAMODT SELAND  162 / 123 
162 / 77 

KVINESDAL KOMMUNE 162 / 101, 162 / 715, 425 / 1 
Umatrikulert grunn 4227 / 0 / 0 / 0 / 0 
JANET HOMME  162 / 4 

 

Fagkyndig 

Firma Kristiansen & Selmer-Olsen AS 

Kontaktperson Kristin Løland 

E-post Kristin.loland@arkkso.no 

Telefon 995 23 748 

 

Forslagsstiller 

Firma/navn Eljestraumsveien AS 

Kontaktperson Jan Netland 

E-post jannetland@hotmail.com 

Telefon 405 54 479 

mailto:jannetland@hotmail.com
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ALF INGE ÅMOT  
ANNE LISE ÅMOT  

162 / 598  

TURID KRISTINE OMLAND  162 / 126 
EIENDOM AS VEGGELAND  162 / 630 
SAMEIET ÅMOTSVEIEN 
ARNA EGENES  
ENOK ADOLF STOKKELAND  
ANSGAR HARBAKK  
TORUNN OLAUG HARBAKK  
VIGGO KNABENES  
SVANHILD KNABENES  
ALF GOTHEIM  
SIGNE GOTHEIM  
ALISE ENGEDAL  
ARVID OSCAR EGENES  
MAGNAR BREIMOEN  
SIGRID MOI  
ANDREAS OLSON MOI  
GRETHE NEDLAND  
AUD KARIN NEDLAND  
STANLEY GORDON NEDLAND  
KJELL PEDER NEDLAND  

162 / 28  

FRANK GILBERTSON  
MONICA NETLAND GILBERTSON  

162 / 33  

ZLATKA LINDOV-SARAJKIC  
HALID LINDOV  

162 / 621  

ODD AAMODT  
EVA ELISABETH EGELAND 

162 / 558 

JOHAN UNHAMMER  162 / 59 
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Beskrivelse av planområdet 
(jf. forskriftens § 1, andre ledd bokstav b) 

Lokalisering 
Planområdet er lokalisert langs Vesterdalsvegen (fylkesvei 465) og Austerdalsvegen 
(fylkesvei 4166), like ved Kvinesdal kulturhus. I umiddelbar nærhet finner man bl.a. 
dagligvarebutikker, sykehjem, treningssenter m.m. 

 
Figur 1: Lokalisering av planområdet. Kartet er ikke i målestokk 

Planavgrensning  
Planområdet er på ca. 11,7 daa. og omfatter helt- eller deler av eiendommene vist i tabell 
over.  
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Figur 2 Forslag til plangrense. Kartet er ikke i målestokk 

Kort presentasjon av planideen og planområdet  
Planområdet er lokalisert like nord for Kvinesdal sentrum. Området er i dag regulert gjennom 
reguleringsplan for Åmodt sør, til boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse, 
kjøreveg og park-turveg. Området er også satt av til boligformål i kommuneplanens arealdel.  

Innenfor området er det i dag etablert frittliggende småhusbebyggelse i 2 etasjer med 
tilhørende garasjer og parkeringsareal. 

Forslagsstiller har til hensikt å utvikle planområdet til et attraktivt sentrumsnært boligområde. 
Planlagt formål vil i hovedsak følge overordnet plan, men med mulighet for en justering i 
utnyttelsesgrad og tilrettelegging for mer konsentrert bebyggelse i form av leiligheter i rekke. 
Området er stort sett planert og flatt. Gjeldende plan stammer fra 1986 og er av naturlige 
årsaker ikke særlig innholdsrik. Det vil dermed være aktuelt å ta utgangspunkt i de 
tilgrensende planene som er utarbeidet i nyere tid. 

I planprosessen vil det vurderes ulike løsninger for adkomst, parkering og plassering av leke- 
og uteoppholdsareal. Det er utfordringer knyttet til støy fra Fylkesveiene og det vil være viktig 
å legge til rette for en utvikling som vil tilfredsstille de støykrav som er gitt i T-1442/2021.  

  



Detaljregulering Åmotsveien Versjon nr. 01/3252  Dato: 26.08.22 6 

Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 
(jf. forskriftens § 1, andre ledd bokstav c) 
Planen vil legge til rette for en utvikling av eiendommene innenfor planområde, resultatet av 
dette er at flere av eksisterende bebyggelse skal rives. Dette gjelder låven på gnr. 162 bnr. 
704, men huset på samme eiendom skal beholdes. Bebyggelsen på gnr. 162 bnr. 33 skal 
rives. De andre eiendommene har andre eiere, det vil da være en dialog med disse om de 
har noen tanker om sin eiendom ellers vil disse reguleres etter dagens omfang.  

Det er ønskelig å fortette eiendommen slik det også er gjort for tilgrensende områder i øst.  
Det er ikke ønskelig å etablere tiltak som vil være til vesentlig ulempe for 
naboeiendommenes kvalitet, med spesielt fokus på solforhold og overvannshåndtering. 

Planen vil legge til rette for oppføring av flere flermannsboliger i moderne stil. Det vil bli lagt 
vekt på variasjon i bygningsmassen og tilpasning til omgivelsene og eksisterende 
bebyggelse med en høy utnyttelse av området. Det vil være aktuelt å vurdere muligheten for 
etablering av parkeringsareal i eget anlegg uavhengig fra boligbebyggelsen. I prosessen vil 
blant annet behov for parkering og uteoppholdsareal være en del av vurderingsgrunnlaget for 
å legge til rette for en god utviklingsløsning av planområdet. 

Utbyggingsvolum og byggehøyder 
(jf. forskriftens § 1, andre ledd bokstav d) 
Det er ønskelig å skape rom for utvikling, da det ikke er knyttet et konkret prosjekt til planen. 
Planen vil i hovedsak ta utgangspunkt i lignende områder i kommunen. 
Som utnyttelesegrad kan man se for seg maksimal %BYA=45%, hvor bebyggelsen kan 
oppføres i 2 etasjer med flatt tak. Totalt vil planen legge til rette for omtrent 16 nye 
boenheter. Antall boenheter vurderes videre i planprosessen.  

Funksjonell og miljømessig kvalitet 
(jf. forskriftens § 1, andre ledd bokstav e) 
Planen vil medføre enkelte endringer i formålsgrensene i gjeldende plan. Det ses som en 
nødvendig justering for å lage rom for adkomst, parkering, ny bebyggelse og 
uteoppholdsareal.  

Områdets nærhet til fylkesvei åpner for vurderinger knyttet til støy og behandling av støy i 
arealplanlegging. Gjeldende retningslinjer T-1442/2021 vil legges til grunn i planen og krav til 
støyfølsom bebyggelse og uteoppholdsareal skal til enhver tid være tilfredsstilt iht. 
retningslinjene. Aktuelle støysoner vil reguleres inn i plankartet. 

Når det gjelder renovasjon skal renovasjonsforskrift for Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og 
Sirdal legges til grunn. IRS vil bli varslet ved oppstart av planarbeid, og får dermed anledning 
til å komme med tilbakemelding på hvordan renovasjonsløsning som ønskes.  

Tiltaket virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 
(jf. forskriftens § 1, andre ledd bokstav f) 
Ønsket utvikling og nødvendig tiltak vil trolig kreve store deler av det tilgjengelige arealet. 
Planområdet slik det fremstår i dag, er godt planert og i hovedsak tilrettelagt for at den 
ønskede utviklingen kan igangsettes. Tiltak vil dermed ikke kreve særlige terrenginngrep. 
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Det vil være behov for påkobling til kommunalt VA-nett som ligger klart i Åmotsveien. Det 
forutsettes at dette drøftes i forbindelse med oppstartsmøtet. Det vil være behov for å avklare 
kapasiteten på VA-nettet.  

Plantiltaket vil medføre økt trafikk gjennom Åmotsvegen, som er koblet opp mot 2 
gang/sykkelveier.  

Vurderingene nedenfor er gjort på et generelt grunnlag. Listen er ikke uttømmende og det tas 
forbehold om at utredningsbehovet kan endre seg underveis i planprosessen. 

Kulturverdier - Sefrak-registreringer 
Innenfor planområdet er det flere Sefrak-registrerte bygg, hvorav 2 er røde. I forbindelse med 
oppstart av planarbeidet, ble det drøftet hvorvidt disse registreringene ville være til hinder for 
den ønskede utviklingen. Fylkeskommunen ble kontaktet for å undersøke om bygget som 
ønskes revet, var av slik verdi at det måtte bestå. Fylkeskommunens representant befarte 
eiendommen den 24.09.2021 og rapporterte etter dette at Agder fylkeskommune ikke vil 
motsi seg rivning. Dermed anses det ikke å være konflikt knyttet til Sefrak-registreringen. 

Flomfare 
Store deler av området ligger innenfor faresone for flom fra Litleåne ved 1000 års flom og 
200-årsflom med klima påslag. Det vil være viktig i den videre planprosessen å vurdere 
avbøtende tiltak for god flomsikkerhet iht. flomrapport for området.  

 
Figur 3 Viser flomfaren i området. Blå skravur er 200 års flom, rød skravur er 200 års flom med klimapåslag. 
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Trafikk og støy 
Statens vegvesens støysonekart viser at store deler av planområdet ligger innenfor rød- og 
gul støysone fra Fylkesveiene 4166 Austerdalsvegen og 465 Vesterdalsvegen. Deler av 
planområdet er skjermet av terrenget i langs Austerdalsveien, og vil med det trolig oppleve 
mindre støy fra den siden enn det støysonekartet indikerer. 

 
Figur 4 Viser støysoner fra veg. 

Omgivelser og landskap 
Den ønskede utviklingen vil delvis endre hvordan området i dag fremstår, ved at man går 
bort ifra spredt boligbebyggelse til mer konsentrert bebyggelse med leiligheter. 
I umiddelbar nærhet finner man samtidig bygningstyper tilsvarende det som er intensjonen 
med den aktuelle planen. Det vil trolig være svært liten konflikt mellom planens intensjon og 
eksisterende omgivelser og landskap. 

Barn og unges interesser 
Vil vurderes nærmere i planprosessen. Området ligger tett på skolevei, som går delvis i 
Åmotsveien og tilhørende gang/sykkelvei. Det er ingen kjente etableringer innenfor 
planområdet som er av verdi for barn og unge.  

Naturmangfold 
Det er ingen kjente registreringer innenfor planområdet. Det er lite sannsynlig at plantiltakene 
vil ha innvirkning på naturmangfold. Dette vil vurderes nærmere i planprosessen. 

Plansituasjon og overordna føringer 
(jf. forskriftens § 1, andre ledd bokstav g) 

Forhold til overordnede planer og føringer 

Følgende overordnede planer og føringer har relevans for planen  

• Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)  
• Forurensningsloven-/forskriften 
• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) 
• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging (2014) 
• RPR for å styrke barn og unges interesser i planlegging (1995) 
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• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2021) 
• Listen er ikke uttømmende 

 

Forholdet til kommuneplanen 
I kommunedelplan for Liknes er området avsatt til nåværende boligformål, med 
bestemmelser iht. kommuneplanens arealdel 2006-2015. 

 
Figur 5 Viser gjeldene kommuneplan for området. 

Forholdet til reguleringsplan(er)  
Planområdet er regulert i gjeldende reguleringsplan «reguleringsplan for Åmodt sør». 
I gjeldende plan er området regulert til boligformål, kjøreveg, gang- og sykkelvei og 
parkområde. 

 
Figur 6 Viser gjeldene reguleringsplan for området. 
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Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 
(jf. forskriftens § 1, andre ledd bokstav h) 
I forbindelse med utarbeidelsen av planinitiativet er det gjort søk i de tilgjengelige 
kartdatabasene for å finne eventuelle registreringer i området. Utover det som er vurdert 
tidligere, vurderes plantiltaket som lite konfliktfylt, og det er lite som tilser at det er andre 
interesser som berøres av planen.  

Det regulerte offentlige parkområdet i gjeldene reguleringsplan, vil trolig berøres av at man 
ønsker å vurdere nye løsninger for adkomst fra Åmotsveien og inn i området. Parkområdet er 
i dag ikke opparbeidet. I forbindelse med planforslaget skal det sees på en ny plassering av 
dette offentlige parkområdet til fordel for en eventuell justering av dagens adkomstvei.  

 
Figur 7 Viser bruken av parkområdet i dag. Brukes som parkering. Er et tre innenfor området for park. 

Endelig løsning for adkomst vil også synliggjøre til hvilken grad naboer berøres av tiltaket. 

Reguleringsplanen vil illustrere volum for maksimal utbygging med alternativ adkomst. Det vil 
ikke utarbeides detaljerte tegninger for ny bygningsmasse i forbindelse med 
reguleringsarbeidet. 

Samfunnssikkerhet, risiko- og sårbarhet 
(jf. forskriftens § 1, andre ledd bokstav i) 
Etter gjennomgang av ulike databaser finner man ikke at det er store utfordringer eller direkte 
konflikter i forhold til samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhet. ROS-analyse vil foretas i 
forbindelse med utarbeidelse av plandokumenter og nødvendige risikoreduserende tiltak 
innarbeides i planforslaget. Foreløpige tema som vil bli sett nærmere på i ROS-analysen er 
blant annet:  

• Overvann og flom /havnivåstigning  
• Forurensing (støy og luft)  
• Forurensing i grunnen  
• Tilkomst for utrykningskjøretøy  
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• Trafikksikkerhet  
Listen er ikke uttømmende  

Medvirkning og samarbeid 
(jf. forskriftens § 1, andre ledd bokstav j og k) 
Medvirkning i plansaker følger av §§ 5.1 og 5.2 i plan- og bygningsloven. Dette er lovens 
minstekrav og i enkelte saker kan det oppstå et behov for ytterligere medvirkning. Dette vil bli 
vurdert fortløpende i sakens gang.  

Forslagstiller påregner videre at prosessen med kommunen samt utfallet av eventuelle 
forhåndsmerknader fra særlig offentlige sektormyndigheter vil fastsette en tilfredsstillende og 
fornuftig endelig plangrense, senest til offentlig ettersyn. 

• Berørte grunneiere, festere og naboer. 
• Kvinesdal kommune 
• Statsforvalteren i Agder 
• Agder fylkeskommune 
• Statens vegvesen 
• Andre fagmyndigheter (iht. kommunens varslingsliste) 
• Andre lag og organisasjoner (iht. kommunens varslingsliste) 
• NVE 
• Listen er ikke uttømmende. 

 

Varsel om oppstart av planarbeid sendes til alle berørte interesser som nevnt ovenfor. Varsel 
om planoppstart blir også annonsert i Avisen Agder og på kommunens hjemmeside. På 
hjemmesiden gjøres også planinitiativet og referat fra oppstartsmøtet tilgjengelig. Etter 
oppstart av planarbeid legges det opp til medvirkning gjennom ordinær saksgang.  

Det søkes samarbeid med interessenter, berørte grunneiere/naboer, fagmyndigheter samt 
andre fagkyndige ved behov. 

Forskrift om konsekvensutredninger 
(jf. forskriftens § 1, andre ledd bokstav l) 
Ansvarlig myndighet er i dette tilfellet planmyndighet etter § 5 i forskrift om 
konsekvensutredning, med henvisning til myndighetsområde i §§ 6-8. Etter § 4 skal 
forslagsstiller vurdere om planen eller tiltaket faller inn under kriterier for å utløse krav om 
konsekvensutredning etter §§ 6-8.  

Forslagstiller vurderer reguleringsforslaget til ikke å utløse krav om konsekvensutredning. 
Dette begrunnet i at plantiltakets formål er i tråd med gjeldende kommuneplan og 
detaljregulering. Tiltakets størrelse vurderes ikke å ha vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn.  

Selv om planforslaget ikke utløser krav om konsekvensutredning vil det være høyst 
nødvendig å belyse virkningene av planen, med forslag til eventuelle avbøtende tiltak. Dette 
gjøres uten å tallfeste eller vekte konsekvenser som i en konsekvensutredning. 

Vedlegg 

- Planavgrensning i SOSI/PDF 
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- Tilbakemelding fra kulturminnevernavdelingen hos Agder fylkeskommune 
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