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Kvinesdal kommune 
Regulering: OPPSTARTSMØTE 

 
Plannavn Detaljregulering for Åmotsveien boligpark  
PlanID 42272022001 
Møtedato 24.08.22 
Møtested Kvinesdal rådhus, møterom Feda 

 
Møtedeltakere: 

Forslagsstiller Jan Netland 
Torje Fjotland 

Plankonsulent Kristiansen & Selmer-Olsen AS 
Kristin Løland 

Fra kommunen Leder, plan- og miljøenheten 
Chris Michelsen 
Leder, teknisk drift 
Geir Netland 
Saksbehandler, plan- og miljøenheten 
Mari Omland Egeland 
Ivar Aarstad 

 
Referat skrives av saksbehandler og tilsendes møtedeltakerne innen 3 uker.  
 
1. Planområde 

1.1 Eiendommer  
gnr/bnr 

Gnr. 162 bnr. 33, 26, 704, 1, 126, 123, 101 m.fl 

1.2 Planomriss 
vist i kart 
utsnitt av 
planområdet, 
evt. som vedlegg 

 
1.3 Begrunnelse 

for foreslått 
avgrensning 

Områdets begrensing er satt med hensyn på planlagt utbygging, mulige 
adkomstalternativer og gang- og sykkelsti langs fylkesveiene. Avgrensningen tar 
også hensyn til eksisterende bebyggelse i området som kan bli berørt av 
utbygging/adkomst.  
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2. Planstatus 
2.1 Kommuneplanens 

arealdel/kdp 
Plannavn, planID, vedtaksdato, 
evt. kartutsnitt, link til kart 

 
 
I kommunedelplan for Liknes er området avsatt til nåværende 
boligområde (aggregerte formål), med bestemmelser iht. 
kommuneplanens arealdel 2006-2015 evt. med suppleringer fra 
gjeldene kommuneplans bestemmelser (2015-2027). 
 
Plan ID: 10372006014 
Ikrafttredelsesdato: 13.12.2006 
 
Ifølge denne planen skal eksisterende reguleringsplan 
(Reguleringsplan for Åmodt sør) fra 22.10.1986 fremdeles være 
gjeldende for området.  
 

2.2 Reguleringsplan/ 
bebyggelsesplan 
Plannavn, planID, vedtaksdato, 
evt. kartutsnitt 

 
 
Planområdet er regulert i gjeldende reguleringsplan 
«reguleringsplan for Åmodt sør». 
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Plan ID: 103719866066 
Ikrafttredelsesdato: 22.10.1986 
 
I gjeldende plan er området regulert til frittliggende 
småhusbebyggelse, kjøreveg, gang- og sykkelvei og parkområde. 
 

2.3 Tilgrensende planer 
Plannavn, planID, vedtaksdato, 
evt. kartutsnitt, 

 
Reguleringsplan for Storåkeren,  
Plan ID: 10371977002,  
vedtatt 23.08.77 
 
Gjeldede reguleringsplan for Åmot sør og denne overlapper ved 
fylkesvegen.  

2.4 Annet planarbeid med 
betydning for 
planforslaget 
Plannavn, planID, status, evt. 
kartutsnitt 

Kvinesdal kommune har fortiden kommuneplanens samfunnsdel på 
høring frem til 9. september. Kommuneplanens samfunnsdel er 
kommunens langsiktige og helhetlige strategiske plan for å bidra til 
en bærekraftig samfunnsutvikling for Kvinesdal kommune frem mot 
2040. Planen blir det viktigste politiske styringsverktøyet både på 
kort og lang sikt. Denne inneholder også en arealstrategi. 
  

2.5 Aktuelle politiske vedtak 
Organ, dato, saksnummer 

 

 
3. Forslagsstillers beskrivelse av planideen 

3.1 Hensikt med 
planarbeidet 

Planens hensikt er å utvikle feltet til et attraktivt boligområde for 
etablering av flere flermannsboliger.  
 

3.2 Planidé  
formål, omfang, adkomst 

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. 
 

3.3 Eventuelle skisser Det er ikke utarbeidet skisser på nåværende tidspunkt.  
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3.4  Framdrift 
Melding om oppstart, 
oversending av planforslag, 
utbygging 

Det planlegges oversending av planforslaget i løpet av våren/tidlig 
sommer.  
 

 
 
4. Avklaringer  

4.1 Er planomriss tilstrekkelig 
Planområdet må tilpasses 
eksisterende planer 

Kommunen har vært i dialog med tiltakshaver og plankonsulent og 
mer at planomrisset er tilstrekkelig. Det har vært viktig for 
kommunen å få med uavklarte eiendommer og mulig fortsettelse av 
dagens gang- og sykkelsti fra sentrum til Åmodt/Austerdalen og 
vesterdalen.  

4.2 Vil foreslått regulering 
erstatte gjeldende planer  
Planer som erstattes i sin 
helhet, kan oppheves 

Ja, delvis 

4.3 Teknisk infrastruktur 
Veg, vann- og avløpsanlegg, 
GS-veg, parkeringsdekning, 
renovasjon, kommunalt/ privat 

God renovasjonsløsning for planområdet, i planleggingsfasen 
sjekkes mulighet for nedgravd løsning.  
 
Vann- og avløpsanlegg: det er tilkoblingsmuligheter i området for 
vann og avløp. Overvann må håndteres på eiendommen. Det 
arbeides med kommunale retningslinjer for overvannshåndtering.   
 
Gang- og sykkelveg fra gjeldene plan tas med videre i den nye 
planen med en mulig forlengelse inn på Austerdalsveien.  
 
Sikker adkomst veg for nye og eksisterende boenheter blir et viktig 
tema i detaljreguleringen av området. 

4.4 Offentlige formål 
Teknisk infrastruktur, 
grønnstruktur, annet 

Det er avsatt parkareal, kjørevei og regulert gang- og sykkelvei 
innenfor området. Parken består i dag av et grønt område med et 
stort tre og en benk. Parken fungerer som et stoppested langs 
kjøreveien som brukt av mange gående mellom sentrum og 
Åmodt/Hamrebakkene. 
 
Det er viktig for kommunen at parken opprettholdes langs veien.  
Parken kan være et av førsteinntrykkene når du kjører inn i feltet og 
slike grønne innslag i et sentrumsnært område regnes som svært 
viktig.  

4.5 Trafikksikkerhet 
Kvinesdal kommune har som 
«Trafikksikker kommune» et 
særlig fokus på trafikksikkerhet 
i all arealplanlegging. Hvordan 
trafikksikkerhet er vurdert og 
sikret i planen skal beskrives 
særskilt.  

I planprosessen blir det viktig å finne det beste alternativet til 
avkjørsel og god adkomst til alle boligene. Kun en adkomstvei til alle 
enhetene vil være å foretrekke om mulig, dette gir også rom for mer 
grøntareal.  
 
Trafikksikkerhet og belastning på veinettet (kryss fra fylkesvei, 
Austerdalsveien, og kjørevei som er mye brukt som gangveg) må 
spesielt undersøkes i planarbeidet.  

4.6 Klimaendringer/naturfare 
Alle kjente aktsomhetsdata 
avklares og innarbeides i 
planforslaget. Kvinesdal krever 
at kartutsnitt med 
aktsomhetsdata, med 
kildehenvisning og dato, 
innlemmes i planbeskrivelsen.  

Det ble i 2020 laget en flomrapport av NVE for Liknes sentrum. 
Denne viser at omtalt planområdet kan bli berørt av en mulig 200-
års flom med klimapåslag. 
 
Byggegrunn må undersøkes, området ligger under marin grense.  
 
https://geo.ngu.no/kart/arealis_mobil/ 
 

4.7 Antatt viktige tema 
Naturgrunnlag, biologisk 
mangfold, grøntstruktur, 
landskap, strandsone, 
friluftsinteresser, viltinteresser, 
vassdragsforvaltning, 
forurensing, kulturlandskap, 
kulturminner, landbruk, 
infrastruktur, senterstruktur, 
utbyggings-rekkefølge, estetikk 

ROS-analyse skal utarbeides etter kommunens mal.  
 
På grunn av fylkesveiene som grenser til området vil støy være et 
viktig tema i planen.  
 
Andre viktige temaer som kommunen vil vektlegge i planen er 
estetikk og byggeskikk, overvann, felles uteområde og 
grønnstruktur, lekeområde og tilgjengelige boenheter. 

https://geo.ngu.no/kart/arealis_mobil/
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og byggeskikk, universell 
utforming/ tilgjengelighet, leke- 
og oppholdsarealer, 
støy/trafikkstøy, ROS osv. 

 
Se liste til venstre for andre viktige tema.   

4.8 Potensielle 
interessekonflikter 

Området som er ønsket utbygd ligger mellom fylkesveien og andre 
boliger, det kan være en potensiell interessekonflikt angående 
adkomstvei.  
 
Kvinesdal kommune holder på med et flomsikringsarbeid for Liknes 
sentrum. Dette arbeidet kan har påvirkning på området rundt. 

 
5. Planbeskrivelse, planprogram og konsekvensutredning 

5.1 Samsvarer planideen 
med overordnede planer 
og styringsverktøy? 
Evt. hva samsvarer ikke? 

Området ble avsatt til frittliggende småhusbebyggelse i 1986. Det er 
nå ønske om en mer konsentrert boligbebyggelse enn det 
eksisterende reguleringsplan legger opp til. De nye planene 
samsvarer med tiden vi lever i og overordnede planer og 
styringsverktøy som legger opp til flere boenheter og fortetting nært 
sentrum.  
 

5.2 Omfattes planarbeidet av 
KU-forskriften? 
Forslagsstiller har et selvstendig 
ansvar for å vurdere spørsmålet. 
Ved tvil skal planfaglig konsulent 
vurdere spørsmålet i eget notat. 

Forslagstiller vurderer reguleringsforslaget til ikke å utløse krav om 
konsekvensutredning. Dette begrunnet i at plantiltakets formål 
viderefører gjeldende kommuneplan og detaljregulerings formål om 
boligutbygging. 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. 

5.3 Planbeskrivelse 
Planbeskrivelsen skal beskrive 
planens formål, hovedinnhold og 
virkninger samt planens forhold 
til rammer og retningslinjer som 
gjelder for det konkrete området. 
Kvinesdal kommunen krever at 
planbeskrivelsen skal ha et eget 
punkt som redegjør for 
virkninger for folkehelse i 
planområder og 
influensområder. Videre et eget 
punkt som redegjør for hvordan 
trafikksikkerhet er vurdert og 
ivaretatt i planforslaget.  

Det forutsettes at sjekkliste for utarbeidelse av planbeskrivelse 
benyttes som utgangspunkt, sammen med kommunens mal for 
planbeskrivelse samt ROS-analyse. 
 
For sjekkliste vises til https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-
bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-
planlegging/test-maler-for-behandling-av-
reguleringsplaner/id2413265/ 
 

5.4 Reguleringsbestemmelser 
Reguleringsbestemmelsene skal 
gi klare rammer for 
gjennomføring av planen for 
hele/deler av det konkrete 
planområdet. Kvinesdal 
kommune krever at 
bestemmelsene har et eget 
punkt vedrørende håndtering 
av overvann. 
 

Bestemmelsene utarbeides etter nasjonal mal for 
reguleringsbestemmelser. Det vises til: 
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--
og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/test-maler-for-
behandling-av-reguleringsplaner/id2413265/  
 

 
 
 
 
6. Medvirkning og kunngjøring av planarbeid 

6.1 Opplegg for aktiv 
medvirkning 
Minstekrav, informasjonsmøte, 
sosiale medier, spesielle 
grupper 

Minstekrav er varsling ved brev og kunngjøring i avis (avisen Agder) 
og elektronisk på kommunens nettside, jf. PBL. 
Forslagsstiller og plankonsulent avgjør, evt. i samråd med 
kommunen, om ytterligere tiltak for medvirkning skal gjennomføres. 
Medvirkning, spesielt med hensyn til barn og unge, skal klart fremgå 
i planbeskrivelsen. 

6.2 Adresselister 
Kan bestilles via Infoland 

Plankonsulent innhenter disse. 

https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/test-maler-for-behandling-av-reguleringsplaner/id2413265/
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/test-maler-for-behandling-av-reguleringsplaner/id2413265/
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/test-maler-for-behandling-av-reguleringsplaner/id2413265/
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/test-maler-for-behandling-av-reguleringsplaner/id2413265/
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/test-maler-for-behandling-av-reguleringsplaner/id2413265/
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/test-maler-for-behandling-av-reguleringsplaner/id2413265/
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/test-maler-for-behandling-av-reguleringsplaner/id2413265/
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6.3 Skal det igangsettes 
forhandlinger om 
utbyggingsavtale? 

Ja. 
  

 
7. Konklusjon 

7.1 Er det sannsynlig at 
planideen kan 
gjennomføres? 

Ja. 

7.2 Anbefaling 
Kommunen anbefaler oppstart 
av planarbeid/ anbefaler ikke 
oppstart av planarbeid/ 
anbefaler at spørsmålet om 
regulering fremmes som sak for 
forvaltningsutvalget jf. PBL §12-
3 andre ledd. 

Det må i planarbeidet legges vekt på å finne den beste 
adkomstvegen til feltet for å kunne skape et godt miljø rundt området 
og trafikksikkerheten.  
 
Flom og andre temaer må ivaretas. 
 
Kommunen anbefaler oppstart av planarbeidet med forbehold om at 
de viktige temaene i dette referatet kan ivaretas på en god måte.  

 
8. Plangebyr 

8.1 Gebyr sendes  
Navn og adresse 

Eljestraumvegen AS, Eljestraumvegen 7, 4480 Kvinesdal. 
Kontaktperson Jan Netland 

Det må betales gebyr for behandling av planforslag i samsvar med en hver tids gjeldende gebyrregulativ når planen legges ut til 
offentlig ettersyn. 
 
Merk: Denne tilbakemeldingen fra kommunen bygger på de opplysninger og planfaglige 
forhold som forelå på det tidspunkt oppstartsmøtet ble avholdt. Planfaglige tema og prioriterte 
utredningsbehov for planarbeidet er angitt så langt dette har vært mulig på grunnlag av 
tilgjengelige opplysninger gitt i planinitiativet. Det ligger ingen binding for kommunen til 
senere å vedta et planforslag selv om det er gitt klarsignal til å gjennomføre varsling og 
kunngjøring av planoppstart basert på et fremlagt planinitiativ. Forslagsstiller kan ikke kreve 
kompensasjon for sine utgifter dersom dette skulle inntre.   
 
 
GENERELL INFORMASJON 

 
Kunngjøring av planarbeid 
Forslagsstiller skal varsle oppstart av planarbeidet. Annonsen skal varsles i avisen Agder og på 
kommunens nettside. Annonsetekst sendes elektronisk til kommunens saksbehandler i word-format 
og kart i pdf-format og sosi-format. Varsel om oppstart skal gjøres i henhold til MDs veileder T-1490 
kap. 1.3. 
 
Planmateriale 
Planforslaget skal utarbeides i tråd med KMDs «Reguleringsplanveileder» av september 2018. 
Detaljeringsgraden i plankart og bestemmelser skal være slik at kommunen kan forvalte arealene på 
en samlet og forsvarlig måte blant annet gjennom påfølgende byggesaksbehandling. Planen skal også 
for øvrig gi et godt grunnlag for bruk og vern av arealene. 
 
Planbeskrivelse/ konsekvensutredning:  

o Innhold og struktur skal samsvare med KMDs «Sjekkliste for planbeskrivelse». 
o Trafikksikkerhet er et fokusert tema i kommunen og må vektlegges i planarbeidet. 
o Kommunens mal for ROS-analyse skal benyttes. 
o Skal leveres i word-format. 

 
Plankart: 

o Se kommunens veileder for framstilling og kontroll av digitalt plankart, samt sjekkliste for 
utarbeidelse av plankart. 

o Plankart leveres både som PDF og i SOSI-format. 
 

Bestemmelser: 
o Nasjonal mal for reguleringsbestemmelser skal benyttes. 
o Bestemmelser skal leveres i word-format.  
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Profiler, snitt og illustrasjoner: 
o Eventuelle profiler, snitt og illustrasjoner skal leveres som PDF.  
o Eventuelle 3D-visualiseringer skal i utgangspunktet leveres i format som kan åpnes uten 

spesialprogram. 
 
Vedlegg ved oversending av planforslag:  

o Kopi av oppstartsannonse 
o Kopi av oppstartsbrev 
o Adresseliste for oppstartsbrev 
o Innkomne innspill til planarbeidet 
o Evt. fagrapporter 

 
Vedlegg 

o Kommunens mal for ROS-analyse 
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