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1 Sammendrag 

Formålet med reguleringsarbeidet er å legge til rette for en mest mulig enhetlig praksis. 

Nye bestemmelser tar i større grad opp i seg utviklingen som har skjedd de senere 

årene. Dette gir større muligheter for en styring av utviklingen i randsonen til 

sentrumskjernen.  

 

Et nytt plankart sørger for en tilpasning til dagens situasjon slik at kartet stemmer med 

det som faktisk er situasjonen. Gjennom en regulering vil man sikre at behovet for 

dispensasjon blir mindre, samtidig som mindre byggetiltak kan gjennomføres uten 

søknad. I tillegg er det lagt stor vekt på å legge til rette for en trafikksikker løsning 

mellom nytt trafikkareal på Myrane og skoleområdet på Valstrand.  

 

Området er i gjeldende kommuneplan avsatt til bolig, friområde og LNF-område. 

Planområdet er i dag regulert gjennom eksisterende reguleringsplan for Birkeland Sør, 

del av Hauane- Ospekollen, del av Hauane, Kleivstykket, Kalvåsen, Smalsundlia, 

Sandkleiva, del av Myrane og Bjørnebruket. 

 

Forslagsstiller er Birkenes kommune. Planen er utarbeidet av Birkenes kommune med 

bistand fra plankonsulenter. ViaNova Kristiansand AS er engasjert for å bistå med 

reguleringsarbeidet. Feste landskap/arkitektur har stått for vurdering av grønnstruktur 

og lekeplasser. 

 

Planbeskrivelsen er basert på Kommunal- og moderniseringsdepartementets sjekkliste 

for planbeskrivelse og reguleringsplanveileder fra september 2018. 

 

Planbeskrivelsen hører sammen med, og redegjør for, grepene i plankart og 

bestemmelser. 
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2 Bakgrunn 

 Hensikten med planen 

Deler av Birkeland sentrum og områdene rundt består i dag av en fortetting rundt 

mindre gårder fra 60-tallet og utover. Mange av disse områdene har enten ingen 

gjeldende reguleringsplaner eller eldre reguleringsplaner. Den eldste planen er fra 1978. 

I løpet av den tiden har det skjedd en utvikling som har gjort at særlig planenes 

bestemmelser, men også plankartet ikke er tilpasset dagens situasjon.  Det er blitt 

endringer i tekniske krav og folks forventinger til boliger og boligområder.   

 

Birkenes kommune ønsker å legge til rette for en mest mulig enhetlig praksis i 

områdene med nye bestemmelser som i større grad tar opp i seg den utviklingen som 

har skjedd. Dette gir også større muligheter for styring av utviklingen i randsonen til 

sentrumskjernen. Et nytt plankart sørger for en tilpasning til dagens situasjon slik at 

kartet stemmer med det som faktisk er situasjonen. Gjennom reguleringen vil man sikre 

at behovet for dispensasjon reduseres, samtidig som mindre byggetiltak kan 

gjennomføres uten søknad. Det legges til rette for noe utbygging/fortetting, men 

området søkes i det vesentligste å beholde sitt opprinnelige preg. 

 

For Birkeland Sør 2 har kommunen også fått utarbeidet en mobilitetsplan hvor det er 

lagt særlig vekt på trafikksituasjonen mellom trafikkarealet på Myrane og skoleområdet 

Valstrand. Dette arbeidet ble brukt i forbindelse med trafikksikringsarbeidet som ble 

gjort i 2019. Det har vært stor bekymring fra beboere i planområdet  knyttet til 

trafikksikkerheten for myke trafikanter.  

 Forslagstiller og plankonsulent 

Forslagsstiller er Birkenes kommune. Planen er utarbeidet av Birkenes kommune, med 

bistand fra plankonsulenter i ViaNova Kristiansand AS og Feste landskap og arkitektur.   

 Krav om konsekvensutredning 

Planarbeidet er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter pbl § 4-1 og 

forskrift om konsekvensutredninger. Den aktuelle områdereguleringen vil ikke 

innebære utlegging av nye områder til utbyggingsformål eller medføre større 

omdisponering av landbruks-, natur- og friluftsområder. Planen vurderes i henhold til 

dette til ikke å medføre vesentlige virkninger for miljø og samfunn (KU- forskriftens § 8).   
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3 Planprosessen 

Birkenes kommune startet opp arbeidet høsten 2017 med å varsle oppstart per post til 

alle innbyggere i området. Kommunen varslet i samme oppstart også regionale og 

nasjonale myndigheter og andre interessenter i området. Frist for å komme med innspill 

til planen og planprosessen var 29.11.2017. Oppstarten ble kunngjort i Birkenes-avisa, 

kommunens nettside og sosiale medier (kommunens facebook-side). 

 

Planavgrensningen har i etterkant av varsel om oppstart blitt snevret inn til å ikke 

inkludere landbruksarealene i den nord-østre delen av planområdet. Områdene som er 

ekskludert fra planområdet er i hovedsak LNF-områdene på Birkeland myrer. Arealene 

sammenfaller med LNF-områdene i kommuneplanens arealdel. 
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Figur 1. Planavgrensning. 

 

Det ble invitert til et åpent oppstartsmøte hvor det var mulig å stille spørsmål til 

reguleringsplanarbeidet og prosessen. Dette ble gjennomført 1. november 2017 på 

kommunehuset. Kommunen informerte om prosessen og hensikten med planarbeidet. 

Det kom flere innspill og spørsmål. Det har også vært avholdt flere møter mellom 

planavdelingen og innbyggere som bor nær trafikkarealet på Myrane og skoleområdet. 

Det har vært viktig for administrasjonen at det skal være enkelt for innbyggere og 

interessenter å ta kontakt for å få svar på spørsmål. Administrasjonen har orientert 

planutvalget i kommunen om planarbeidet.  
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Birkenes kommune hadde ved melding om oppstart ikke knyttet til seg fagkompetanse 

for å utarbeide plankart, bestemmelser og å gjøre enkelte analyser. Kommunen har ikke 

hatt ressurser til å gjøre dette arbeidet i egen regi og knyttet derfor til seg ViaNova AS. 

 

Sentralt i planarbeidet har vært tilpasninger av eldre planer til dagens situasjon, tilpasse 

bestemmelser til det enkelte området, plan- og bygningsloven samt risiko- og 

sårbarhetsanalyser. Dette er beskrevet og vurdert ytterligere senere i planbeskrivelsen.  

 

Forslag til områdereguleringsplan skal behandles av planutvalget. Deretter vil forsalget 

legges ut på høring i 6 uker slik at innbyggere og andre interessenter kan komme med 

merknader til planen. 
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4 Planstatus og rammebetingelser 

 Statlige planretningslinjer 

Statlige planretningslinjer (SPR) brukes for å konkretisere de nasjonale forventningene 

til planleggingen og markere nasjonal politikk på viktige områder i planleggingen. 

Følgende statlige planretningslinjer er særlig relevante for denne planen. 

 

SPR for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 

Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig 

myndighets- og virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av 

klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. Planleggingen skal også bidra 

til at samfunnet forberedes på og tilpasses klimaendringene (klimatilpasning). 

 

SPR for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

Hensikten med disse retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og 

transportplanleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal 

bidra til et godt og produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre 

god steds- og byutvikling. 

 

SPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

Retningslinjene er en av Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og 

skal synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og 

byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. 

 

Kommunen skal bl.a. utarbeide retningslinjer, bestemmelser eller vedtekter om omfang 

og kvalitet av arealer og anlegg av betydning for barn og unge, som skal sikres i planer 

der barn og unge er berørt. 

  

Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, 

støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan 

utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Kommunene skal avsette tilstrekkelige, store 

nok og egnet areal til barnehager.  Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller er 

egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. 

 Regionale planer 

En regional plan er et styringsdokument som beskriver regionens ønskede utvikling på 

lang sikt. De regionale planene skal være styringsdokumenter som beskriver 

prioriteringer og veivalg for regionens ønskede utvikling i et langsiktig perspektiv. Hver 

enkel regional plan inneholder mål og relevante strategier og tiltak. 



 

12 av 51 

For å nå målene for regionen er en reguleringsplan for utvikling av Engesland sentrum 

viktig. Regionplan Agder 2030s hovedmål er å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og 

økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode 

levekår. Dette innebærer å:  

- bruke hele Agder, og sørge for at utviklingen kommer 

alle deler av Agder til gode 

- samarbeide om å nå FNs bærekraftsmål på regionalt og 

lokalt nivå 

- jobbe kunnskapsbasert og målrettet for å forbedre 

levekårene gjennom en langsiktig og helhetlig 

levekårssatsing 

- redusere klimagassutslipp på Agder med minst 45 

prosent innen 2030 

- utnytte mulighetene som digitalisering gir 

 

Videre er ett av fem tema for hovedsatsingene de neste årene å arbeide for attraktive og 

livskraftige byer, tettsteder og distrikter.  

 

 

 

Regional plan for Kristiansandsregionen 2010-2050 

Planen er en felles plan for den langsiktige utviklingen av 

Kristiansandsregionen. Planen legger opp til en felles, 

forpliktende arealpolitikk for regionen som skal legge til rette 

for bærekraftig utvikling og balansert vekst i hele Knutepunkt 

Sørlandet. Planen skal minimere transportbehovet, minimere 

arealforbruk til utbygging, legge til rette for miljøvennlig og 

sikker transport, legge til rette for god folkehelse og sikre 

universell utforming i all planlegging. 

 

 Kommunale planer 

Figur 2. Regionplan Agder 2030. 

Figur 3. Regional plan for 
Kristiansandsregionen 2011-
2050. 
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Hver enkelt kommune har ansvaret for å legge forholdene til rette for den konkrete 

planlegging (kommuneplan og reguleringsplan) etter loven. 

Kommunene må i sin planlegging følge de retningslinjer og mål 

som statlige organer og fylkeskommunen bringer inn i 

planprosessen. 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Birkenes kommune har for tiden en gjeldende arealdel fra 2011, 

samt en gjeldende samfunnsdel som ble vedtatt våren 2015. I 

kommuneplanens samfunnsdel er det lagt vekt på at vekst skal 

skje i og rundt de tre viktigste sentraene: Herefoss, Engesland 

og Birkeland. Denne reguleringsplanen skal være med på å 

bygge opp om attraktiviteten til sentrumsnære boligområder.  

 

 

Kommuneplanens arealdel 

Figuren under viser et utsnitt av kommuneplanens arealdel med påført plangrense (rød 

linje) for områdeplanen «Birkeland sør 2». Denne planen følger prinsippene i 

kommuneplanen. MERK: I avgrensningen som er vist på kart i figur 5 er det 

kommuneplanen gjeldende ved oppstart som er vist. Ny kommuneplan ble vedtatt i 

2020, men fører ikke til endring innenfor planavgrensningen.  

 

Følgende arealformål i kommuneplanens arealdel faller innenfor planområdet i 

områdeplanen: Friområde, Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) og 

Boligbebyggelse. I tillegg viser kommuneplanen til hensynssone H530- Særlige hensyn 

friluftsliv og H560- Særlige hensyn naturmiljø. 

 

Figur 4. Kommuneplanens 
samfunnsdel. 
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Figur 5. Sammenstilling av de to nye områdereguleringsplanene for Birkeland sør (1 og 2). 

Til kommuneplanens arealdel følger det bestemmelser og generelle retningslinjer som 

er bestemmende for reguleringsplanarbeid i kommunen.  

 

 Temaplaner/andre rammebetingelser 

Birkenes kommune har flere temaplaner og rammebetingelser som skal ligge til grunn 

for all planlegging. Naturmangfoldlovens § 7 legger føringer for planarbeidet. 

Prinsippene i §§ 8-12 skal legges til grunn i utarbeidelsen av denne planen. 

Kulturminnelovens bestemmelser legger føringer for planarbeidet. Lovverket gir 

føringer for arbeidet på den måten at enkelte registrerte vernede kulturminner skal 

merkes i reguleringsplanen og registeringer for å avdekke nye funn gjøres.  

 

 Gjeldende reguleringsplaner 
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Tabellen under viser nærliggende reguleringsplaner og planer som blir berørt av ny 

reguleringsplan for Birkeland sør 2.  

 
Tabell 1. Berørte reguleringsplaner. 

PlanID Plannavn Ikrafttredelsesdato 

928_19780003 Reguleringsplan for Birkeland Sør 22.11.1978 

928_20030003 Del av Hauane, Ospekollen 04.11.2004 

928_20150002 Detaljregulering for Del av Hauane 07.09.2017 

928_20050004 Sandkleiva 08.06.2005 

928_20130004 Bjørnebruket 12.12.2013 

928_19840001 Kalvåsen 15.03.1984 

928_19890002 Smalsundlia 26.09.1989 

928_20030001 Kleivstykket 15.05.2003 

928_20130003 Gang- og sykkelveg fv.402 Storemyr- 

Birkeland 

18.06.2013 

928_20100003 Valtjønn Øst 14.06.2011 

928_20080004 Natveitåsen nord 12.03.2008 

928_20130001 Birkeland sentrum 01.11.2016 

 

Reguleringsplan for Natveitlia, sør for planområdet, ble vedtatt i juni 2020. Planen 

legger hovedsaklig til rette for boligbebyggelse. 

 

Følgende planer vil bli opphevet ved vedtak av ny reguleringsplan for Birkeland sør 2: 

Reguleringsplan for Birkeland Sør, Del av Hauane- Ospekollen, Detaljregulering for del 

av Hauane, Sandkleiva, Bjørnebruket, Kalvåsen, Smalsundlia og Kleivstykket.  

 

Områdeplan for Birkeland sentrum grenser til den nye områdeplanen for «Birkeland sør 

2» i nord.  Planområdet omfatter de sentrale deler av Strøget og er avgrenset av 

Møllebekken i syd, Berse og Grødebekken i vest, Idrettsparken og Uldal industrier i 

nordvest, kommunesenteret og sykehjem i nordøst og grøntdraget knyttet til den 

tidligere høyspenttraseen i øst.  
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Ny reguleringsplan grenser til 

detaljreguleringsplan Del av Valtønn Øst, 

vedtatt 10.09.2015. Planen skal legge til 

rette for en videreføring av arealbruken 

slik den er i dag. Samtidig blir det en bedre 

deling mellom boligområde, 

industriområde, og område med 

kombinert formål, samt et enklere 

trafikkbilde ut fra noe ending i 

adkomstløsninger. 

 

 
Figur 7. Del av Valtjønn Øst. 

 

Reguleringsplan for Natveitåsen nord, vedtatt 12.03.2008 grenser til «Birkeland sør 2» 

helt sør i planen. Detaljreguleringsplan for Natveitlia ble vedtatt i juni 2020. 

 

Ingen av disse planene vil bli direkte berørt av planen, men det er nødvendig å 

samordne med dem. Dette gjelder særlig for reguleringsplan Del av Valtjønn Øst som har 

en infrastruktur som må planlegges slik at den er i overenstemmelse med gjeldende 

planer.  

 

Figur 6. Områdereguleringsplan for Birkeland sentrum. 
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 Analyser og utredninger 

ViaNova AS har utarbeidet en mobilitetsplan for området. Det vurderes å være 

god tilgjengelighet for gange og sykkel, men også for bil. Det kan forventes at mange av 

de korte turene utføres til fots eller med sykkel, mens alle andre turer i hovedsak utføres 

med bil. Reguleringsplanene gir svært begrensede muligheter til fremtidig utbygging. 

Det forventes derfor ingen trafikkvekst som følge av reguleringsarbeidet, og de trafikale 

forholdene vil bli tilnærmet upåvirket. Det er ikke hensiktsmessig å innføre nye 

restriktive tiltak mot bilbruk i planområdet. Det beste man kan gjøre er å oppfordre til å 

la bilen stå, og å utføre korte reiser enten til fots eller med sykkel.  

 

I området er det gode løsninger for gående og syklende, med flere gang- og sykkelveier. 

Det er fortau langs Tveideveien, som er den eneste veien i planområdet med 

gjennomgangstrafikk og en trafikkmengde større enn et par hundre kjøretøy pr. dag. De 

andre veiene i området er smale blindveier, noe som gjør at trafikken holder lav 

hastighet. Dette gjør at gående og syklende også kan ferdes trygt der det ikke er gang- og 

sykkelveier eller fortau. Det er ingen kryssområder eller strekninger som fremgår som 

kritiske med hensyn på trafikksikkerhet i plankartet (ny løsning for gående mellom 

skolene og nytt bussanlegg er tegnet inn i plankartet). 

 

Feste landskap/Arkitektur har bistått med kartlegging og analyser knyttet til 

grønnstruktur, gangforbindelser og lekeplasser. Analysen viser at dekningen av 

lekeplasser er svært god i den sørøstre delen av planområdet. Her er det god overlapp 

mellom dekningen til de avstandsangivende sirklene. Det er flere små lekeplasser 

innenfor planområdet, men få lekearealer med god størrelse. Det er derfor anbefalt å 

lage færre, men større lekearealer, gjerne i tilknytning til eksisterende 

friområder/grøntområder.  

 

Figur 8. Reguleringsplan for Natveitåsen nord. 
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I området mellom Valtjønn og Berse er det et større sammenhengende skogområde som 

fortsetter sørover utenfor planens rekkevidde. Her er det et stinett som går fra Berse 

mot Valtjønn og Øygardstjønn. Disse er en del av et nett det er viktig å ivareta, da det 

muliggjør lengre turer i nærområdet mellom tjernene. Mellom Berse og Tveitevegen er 

det også stier og kjerreveger som kan være viktige forbindelser for turgåere og 

syklende. Det er også flere steder i eksisterende boligfelt lagt inn små forbindelser 

mellom husene, som myke trafikanter kan benytte som snarveier. 
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5 Eksisterende forhold 

Birkenes ligger i Aust-Agder, tre mil fra 

Kristiansand sentrum og 15 kilometer fra 

Lillesand, som er nærmeste by. Kjevik flyplass 

som har daglige flyvninger innenlands og 

utenlands, ligger ca. 20 minutter med bil unna 

kommunesenteret Birkeland. 

 

Birkenes kommune ligger helt vest i Aust-Agder 

og grenser mot Kristiansand i vest og Lillesand i 

sør. Kommunen dekker 674 kvadratkilometer. 

Fra flatbygdene i sør strekker Birkenes seg opp 

til Himmelsyna, 650 m.o.h. over havet, i nord.  

 

Birkenes kommune forventer en relativt stor 

befolkningsvekst i årene fremover, men noe 

mindre enn det den har vært de siste årene (KPA 

2018-2030). Kommunens innbyggertall har økt 

fra 4 770 til rundt 5 200 innbyggere på slutten 

av 2017, en økning på over 8%. Det er derfor 

svært viktig å legge til rette for en god 

samfunnsutvikling i kommunen og at kommunen 

har en god strategi for vekstretninger, hva som 

skal bevares og hvordan arealressursene skal 

forvaltes. Det er et mål å prioritere lokalisering 

av boligområder nær de tre eksisterende 

sentrumsområdene Birkeland, Engesland og 

Herefoss. Om lag halvparten av innbyggerne i 

kommunen bor på Birkeland. Tettstedet 

Birkeland har 2 863 innbyggere per 1. januar 

2018. 

 

Tettstedet Birkeland konsentrerer seg i stor grad 

rundt sentrumsgaten «Strøget» (Rv41).  Her 

ligger blant annet kommunens 

administrasjonsbygg, bibliotek, matbutikk, 

idrettsanlegg, med mer. Birkeland kommune 

jobber aktivt med stedsutvikling av Birkeland 

sentrum knyttet til fornyelse og transformasjon, 

Figur 9. Kart Birkeland, Lillesand, Kristiansand. 

Figur 10. Befolkningsvekst i Birkenes kommune. 
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slik at det kan bli et attraktivt sted for næringsdrift, kulturaktiviteter, og som møtested 

og bosted.  I områdeplan for sentrum (2016) er det et mål at Birkeland sentrum skal gis 

et urbant uttrykk, som hever kvaliteten og skaper økt trivsel og aktivitet.  

 

Området som skal reguleres ligger like sør for Birkeland sentrum og er i stor grad 

allerede bebygd med eneboliger. Arealet som ble meldt opp til regulering er på rundt  

500 daa, men området har i løpet av reguleringsarbeidet blitt innsnevret til ca. 310 daa.   

 

 
Figur 11. Opprinnelig planområde ved varsel om oppstart og endelig planområde. 

 

Viktige næringer i Birkeland er jord- og skogbruk, men kommunen har også over 400 

industriarbeidsplasser. Birkeland kommune jobber aktivt med stedsutvikling av 

Birkeland sentrum knyttet til fornyelse og transformasjon, slik at det kan bli et attraktivt 

sted for næringsdrift, kulturaktiviteter, og som møtested og bosted.   

 

Kommunen har hatt som strategi at brorparten av boligbyggingen skal skje i sentrum og 

sentrumsnære områder. Det er en strategi som kommunen har lykkes med. Natveitåsen 

og Tøane er eksempler på boligfelt som er sentrumsnære og som er godt utbygd. Det 

legges også i ny kommuneplan opp til at hovedutbyggingen skal skje i sentrum og 

sentrumsnære områder. 
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 Historisk utvikling 

Flyfoto over planområdet fra 1961 viser at området i sin tid har vært preget av jordbruk. 

I deler av området er det rester etter tidligere landbruk, men det er i all hovedsak rester 

som i dag er beplantet som hage i tilknytning til eneboligbebyggelsen.  

 

 
Figur 12. Flyfoto fra 1961 (t.v.) og 1973 (t.h.). 

Bebyggelsen i den nord-vestre delen av planområdet er hovedsakelig fra perioden 1960-

1980-tallet, mens området i sør-øst er preget av bebyggelse fra tidlig 2000- tallet og 

nyere. Byggestilen i området fremstår som variert, med en blanding av 60-talls boliger 

og mer moderne byggestil. Det er enkelte boliger som har en mer klassisk sørlandsstil 

(tidligere gårdsbruk) som kom til før 1960-tallet. 

 

Området er preget av relativt romslige tomter med god avstand mellom boligene. All 

eneboligbebyggelse er enten oppført i tre eller dekket med trepaneler.  
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Figur 13. Flyfoto av planområdet slik det fremstår i dag (2020). 

 

 Stedets karakter 

Planområdet strekker seg fra Mølledalen til Kleivstykket. Store deler av området er i dag 

utbygd og fremstår som et etablert boligområde. Området langs Øygardstjønn har stor 

verdi som nærturområde og lekeområde for barn og unge.  

 

Kjørende langs FV3754 og FV402 vil se at store deler av området er åpent med flere 

tilgrensende landbruksarealer. Møllebekkdalens vegetasjon er preget av vegetasjon som 
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trives i fuktige omgivelser og varierer mellom bakkevegetasjon under store trær og mer 

krattskog.  

 

 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er foretatt en utsjekk i databaser for kulturminner. Det er kjent at området er rikt på 

kulturminner og det er blant annet tidligere gjort funn av flere gravhauger og 

gjenstander av kulturhistorisk interesse. Det er i dag registrert tre automatisk fredete 

kulturminner i området. Aust-Agder fylkeskommunes kulturminnevernavdeling skriver 

i sin uttalelse at området vurderes å ha stort potensiale for uregistrerte automatisk 

fredete kulturminner fra stein-, jernalder og middelalder.  Innenfor området hvor det ble 

meldt oppstart er det registrert fire bygg fra før 1900 (SEFRAK-registrerte bygg). 

 

 
Figur 14. Utsnitt fra kulturminnesøk. 

 Naturmangfold 

Det er foretatt en utsjekk i Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i 

Artsdatabankens artskart. Naturverdiene i området er særlig knyttet til Møllebekkdalen. 

Resten av området som reguleres, med unntak av området rund Øygardstjønn, er for det 

meste bebygd eller påvirket av menneskelige inngrep. Møllebekkdalen er registrert som 

naturtype rik sump- og kildeskog, kategorisert som svært viktig naturtype.  

 

Miljødirektoratet sin naturbase viser at det er registrert vipe og 

heipipelerke (trua art) vest for fylkesvegen ved Øvre Birkeland vest. Det er også 

registrert naturtype hule eiker (viktig og svært viktig). 
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Figur 15. Utsnitt fra miljøstatus. 

 Rekreasjon og uteområder 

 

Sørvest i planområdet i området mellom Birkeland skole og Øygardstjønn, er 

skogsområdet registrert som svært viktig friluftsområde.  

 

Området ved Øygardstjønn er et viktig friluftsområde.  
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 Landbruk 

Innenfor arealet hvor det ble meldt oppstart er det 

store arealer med dyrkamark og skogsområder med 

varierende bonitet. Områdene er i kommuneplanen 

avsatt til landbruksformål og større deler av dette 

arealet er derfor ikke med i den endelige 

avgrensningen. Det er liten tvil om at det også i dette 

området er press på landbruksarealene. Det har i 

årenes løp blitt gitt enkeltfradelinger i strid med 

formålet, noe som har ført til spredning av 

bebyggelsen på bekostning av landbruket. Innenfor 

planområdet er det imidlertid liten konflikt med 

landbruksinteresser.    

 Trafikkforhold 

Det er tre hovedveier som leder til Birkeland og planområdet. Birkelandsveien (Rv41) 

fra vest, Herefossveien (Rv41) fra nord og Birkelandsveien fv402. I tillegg går 

Tveideveien (fv3754) gjennom planområdet.  

 

 
Figur 17. Hovedveier i planområdet. 

 

Figur 16. Arealtype (AR50). 
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I Birkelandsveien er det registrert 

trafikkmengde (ÅDT) på 3550, i 

Herefossveien en ÅDT på 5200, i 

Birkelandsveien en ÅDT på 3600 og i 

Tveideveien (fv3754) er det registrert 1450 i 

ÅDT.  

 

I boligområdene er det enkelte veier med 

gang- og sykkelvei eller fortau, men de fleste 

veiene i planområdet har det ikke. Langs 

fylkesveien er det etablert fortau. Deler av 

strekningen har fortau på begges sider.  

 

Tidligere kjørte det skolebusser til skolen via 

FV3754. Dette er nå kraftig redusert med 

etableringen av Myrane trafikkareal. Denne etableringen har også redusert 

foreldrekjøring til skolene. Det er imidlertid fortsatt en vei som oppleves som trafikkert 

da skolen er en stor arbeidsplass. Det er også et industriområde like vest for 

planområdet som genererer noe tungtransport i området. Selve boligområdene er 

allikevel noe avskjermet fra fylkesveien og oppleves som relativt lite trafikkert.  

 

Trafikkulykker 

Det har ifølge vegkart.no vært flere trafikkulykker langs veisystemet i Birkeland etter år 

2000. Langs Birkelandsveien (Rv41) har de fleste ulykkene «lettere skadd» som 

alvorligste skadegrad. Men, det er også forekomster av ulykker med skadegrad «meget 

alvorlig skadd». I krysset mellom Birkelandsveien og Tveideveien er det registrert to 

ulykker etter år 2000. Disse har begge «lettere skadd» som alvorligste skadegrad. Videre 

langs Tveideveien har det skjedd fire registrerte ulykker, hvor den alvorligste 

skadegraden er «alvorlig skadd».  

 

Figur 18. Eksempel på veier med fortau i planområdet. 
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Figur 19. Registrerte ulykker. 

 

Kollektivtilbud 

Agder kollektivtrafikk (AKT) kjører daglige bussruter gjennom Birkeland og 

planområdet. Det er busstopp langs Birkenesveien og Tveideveien. Rute 36 går mellom 

Birkeland og Kristiansand. Rute 133 kjører mellom Birkeland og Lillesand, via 

Tveideveien. Rute 144 går til Herefoss. 

 Barns interesser 

Planområdet som omfatter områdereguleringsplan for Birkeland Sør 2 har arealer som 

er populære blant barn og unge. Særlig gjelder det arealene sør og vest for  

Øygardstjønn som er viktige for lek og rekreasjon. Det er også flere nærlekeplasser i 

området. Skoleområdet for Birkeland ligger på østsiden av Valetjønn. Det er derfor flere 

sentrale skoleveier innenfor planområdet. Tveideveien har fartsgrense 40 km/t og har 

fortau på én side. Også Speiderveien, Ospekollen og Smalsundlia er sentrale skoleveier 

innenfor planområdet. Etter at det nye trafikkarealet med busstopp og park & ride på 

Myrane ble tatt i bruk, er det lagt til rette for gangvei til skolen opp Ospekollen. 
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Birkenes kommune har i samarbeid med skolen og SLT-koordinator foretatt en 

forenklet barnetråkkanalyse. 

 

 
Figur 20. Forenklet barnetråkk. 

 

Det er mange mindre lekeplasser i området, men få lekeområder av en viss størrelse. Til 

gjengjeld er det korte avstander til rekreasjonsområder (grøntområder) og turområder. 

For de større barna er det relativt kort vei til skoleområdet og «Tobias jorde» hvor det 

er gode lekemuligheter og det legges til rette for mer lek og aktivitet.  

Planområdet 
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Figur 21. Enkel stedsanalyse. 

 Sosial infrastruktur  

Området ligger tett opp til sentrumsfunksjoner og i gangavstand til de fleste offentlige 

tjenester i kommunen. Skoleområdet grenser til området som reguleres, og det er flere 

muligheter for barnehage.  

 Universell utforming/tilgjengelighet 

Området består for det meste av eneboliger, men det er også flermannsboliger og 

rekkehusbebyggelse i området. Området er således bygget og med den infrastrukturen 

som er i dag. Bebyggelsen har varierende grad av tilgjengelige adkomster. Det er ikke 

gjort tiltak for å sikre universell utforming på veinettet, men området har lav stigning 

som i utgangspunktet gir god fremkommelighet. 

 Teknisk infrastruktur 
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Det er en etablert infrastruktur i området innen vann og avløp og energiforsyning. 

Områdets nordlige og østlige del er først og fremst fra 70 og 80-tallet og elektrisitet er 

derfor i hovedsak ført gjennom luftkabler. I nyere deler av området er elektrisitet ført 

gjennom jordkabler. Området er ikke tilkoblet noe felles energiforsyning som for 

eksempel fjernvarmeanlegg.  

 

Det strekker seg en høyspentlinje (distribusjonsnett) gjennom planområdet. Denne er 

lagt med luftledning til Rennemoen.  

 

  
Figur 22. Utsnitt fra NVE Nettanlegg. 

 Grunnforhold og naturgitte forhold 

Løsmasse 

Som resten av Birkeland er det betydelige mengder morenemasser i området, kombinert 

med fjell. Massene er ansett å være stabile. Det er ikke registrert utglidninger eller 

tilfeller av ras i området.  
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Figur 23. Løsmassekart. 

 

  
Figur 24. Marin grense. 

 

Flomsoner 

Flomsonene for 200-årsflom berører ikke planområdet. Deler av området (deler av 

Rennemoen, Speiderveien og Ospekollen) ligger innenfor aktsomhetsområde for flom. 
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Figur 25. Flomsone for 200-årsflom. 

 

 
Figur 26. Aktsomhetsområde for flom 

 

Sulfid  

Deler av området er registerte sulfidområder. Dette gjelder særlig helt sørøst i området 

(Øygarden, Klaeivstykket). Det legges ikke opp til videre utbygging i dette området.  



 

33 av 51 

 
Figur 27. Sulfidforekomster og mulige sulfidforekomster.  

 Støy- og luftforurensning 

Området ligger rolig til i et område preget av boligbebyggelse. Det er noe støy knyttet til 

næringsområde ved Valtjønn. I forbindelse med omregulering av næringsarealet for 

noen år siden, var det flere kommentarer knyttet til støy fra bedriften på området. Dette 

dreide seg imidlertid først og fremst mot boliger som er en del av en annen 

reguleringsplan. Det er ikke kjent at det er andre støykilder enn det som man må 

forvente i et boligområde og landbruksområde. Støyvarsel kart fra Statens vegvesen 

viser utstrekning av støynivå for henholdsvis gul sone (Lden 55-65 dB) og rød sone (Lden 

65 dB og høyere). Rød støysone strekker seg langs Birkelandsveien. Tveideveien dekkes 

kun av gul støysone. 

 

Kilder til luftforurensning eller plager som kan oppstå knyttet til partikler i lufta er først 

og fremst knyttet til næringsområdet i sør, landbruket og veitrafikk. Det er ikke kjent at 

virksomheten i industriområdet gir plagsom luftforurensning. Det er noe biltrafikk i 

området, men ÅDT igjennom FV256 tilsier ikke at det er stor forurensning. Landbruket 

kan gi noe partikkelforurensning i form av støv ifra arbeidet.  

6 Planforslaget 

 Planlagt arealbruk 

Målet med planen er å legge til rette for en mest mulig enhetlig praksis i området, med 

nye bestemmelser som i større grad tar opp i seg den utviklingen som har skjedd.  
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Gjeldende kommuneplan legger allerede føringer for den ønskede utviklingen av 

området som foreliggende reguleringsplaner retter seg etter. Formålsavgrensning 

samsvarer i stor grad med kommuneplanen og gjeldene reguleringsplaner, men med 

mindre justeringer og tilpasninger til tomtegrenser og tilgrensende formål. Arealer som 

ikke sammenfaller med overordnet plan, omfattes av eksisterende reguleringsplaner. 

Tabellen viser aktuelle reguleringsformål i planen. 

 
Tabell 2. Reguleringsformål. 

§12-5. Nr. 1 – Bebyggelse og anlegg 

1111 – Frittliggende småhusbebyggelse (BFS1-BFS10) 

1110 – Boligbebyggelse (B1-B22) 

1600 – Uteoppholdsareal (BUT1) 

1161 – Barnehage (BBH) 

§12-5. Nr. 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

2011 – Kjøreveg (f_SKV1- f_SKV8, o_SKV1-5 og SKV1) 

2015 – Gang- og sykkelveg (o_SGS1-7) 

2019 – Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 

2082 – Parkeringsplasser (f_SPP1- SPP2) 

§12-5. Nr. 3 – Grønnstruktur  

3040 – Friområde (o_GF1-GF15) 

3031 – Turveg (o_GTD1-2) 

§12-5. Nr. 5 – Landbruk, natur og friluftsområder samt reindrift 

5130 – Friluftsformål (LF1) 

§11-7. Nr. 6 – Bruk og vern av sjø og vassdrag 

6710 – Friluftsområde i sjø og vassdrag (VFV1- VFV7) 

§12-6. Hensynssoner 

Sikringssone - Frisikt (H140) 

Faresone - Høyspenningsanlegg (H370) 

Faresone – Flom (H3220) 

Båndleggingssoner - Båndlegging etter lov om kulturminner (H730) 

 

Planen legger til rette for en utvikling med følgende hovedgrep: 

• De eksisterende boligområdene innenfor planområdet videreføres, men med 

bestemmelser som sørger for en enhetlig praksis. 

• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur tilpasses dagens situasjon, og 

trafikksikkerhetstiltak som siktlinjer ivaretas juridisk gjennom plankartet. 

• Grønnstruktur sikres med relevante hensynsoner som f. eks. hensyn til landskap 

og naturmiljø.  

• LNFR-områder, samt friluftsområder i sjø og vassdrag sikres. 

• Båndleggingssoner etter lov om kulturminner for aktuelle områder innenfor 

planområdet. 

• Faresoner for høyspenningsanlegg implementeres som en del av planen.    
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Videre følger en systematisk gjennomgang av de aktuelle reguleringsformålene. Figuren 

under viser endelig plankart for «Birkeland sør 2». 

 

 

 
Figur 28. Plankart for Birkeland sør 2 

 

 Bebyggelse og anlegg 

 Frittliggende småhusbebyggelse (BFS1-BFS10) 

Innenfor området eksisterer det i dag frittliggende småhusbebyggelse. I planens 

bestemmelser tillates det kun én boenhet per tomt i områdene BFS1-9. 

Innenfor formålet BFS1 stilles det krav til detaljregulering før videre utbygging i dette 

området. Utnyttelse av tomtene er gitt i %-BYA og BYA, og er med på å sikre en 

videreføring av utnyttelsesgraden i området. Takvinkel og maksimal 

møne/gesimshøyde er også satt. Dette bidrar til å videreføre eksisterende praksis i 

planområdet. Høyspentledning skal føres i grunnen før det eventuelt gis tillatelse til 

fradeling av boligtomter i formålet.  
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 Boligbebyggelse (B1-B22) 

I formålet eksisterer det i dag boligbebyggelse. Utnyttelse av tomtene er gitt i %-BYA og 

BYA, og er med på å sikre en videreføring av utnyttelsesgraden i området. Takvinkel og 

maksimal møne/gesimshøyde er også satt. Bestemmelsene er utarbeidet på bakgrunn av 

dagens bygningsmasse og vil av den grunn videreføre dagens bygningstype for 

fremtiden. Med unntak av område B11, tillates det etablert leilighet/hybel i tilknytning 

til hovedboenheten.  

 

 Uteoppholdsareal (o_BUT1) 

Området er regulert til felles uteoppholdsareal og er en snarvegforbindelse til lekeplass 

mellom to veger. Arealet er felles for brukerne i området.   

Figur 29. Frittliggende småhusbebyggelse (BFS2,3 og10) 

Figur 30. Boligbebyggelse 
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 Barnehage (o_BBH)  

Området er regulert til barnehage og er i utgangspunktet ferdig utbygd. Før det gis 

byggetillatelse i området skal det utarbeides godkjent illustrasjonsplan for hele 

arealformålet som viser bebyggelsens utforming, avkjørsler, parkering og 

uteoppholdsareal.   

 

 
Figur 31. Barnehage i Natveitåsen 

 

 Bebyggelsens plassering og utforming 

 Bebyggelsens høyde 

Bebyggelsens høyde varierer fra 8- 13 meter innenfor planområdet. Bebyggelsen med 

flest etasjer finner en innenfor feltet BU og BHH.  

 

Generelt gjelder det at det ved søknad skal vises biloppstillingsplasser, terrasser, murer 

og eventuelle andre terrenginngrep på den enkelte tomt. Plantegninger skal utdypes ved 

hjelp av snitt/profiler og/eller 3D-modell som viser forholdet til tilgrensende vei og 

eiendommer/nabotomt/nabobebyggelse dersom det er nødvendig. Høyder på bygg skal 

påføres med koter for H01 og gesims/møne. 

 

For BU og BBH skal det utarbeides illustrasjonsplaner som skal godkjennes av 

kommunen før det gis byggetillatelse. 

 Grad av utnytting 

Utnyttelse er redegjort for gjennom %-BYA i områdeplanens bestemmelser. Generelt 

gjelder en %-BYA fra 25- 40 %. Denne variere som følge av størrelse på tomter, byggestil 

og allerede eksisterende bebyggelse. For barnehagen utnyttelsesgraden på 40 %. 
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 Antall boliger 

Det er i dag etablert ca. 160 eneboliger og flermannsboliger innenfor planområdet. I 

tillegg legges det til rette for inntil 8 nye boenheter i område BFS2. 
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 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 Kjøreveg (o_SKV1-5, f_SKV1- 8,  SKV1) og Gang-/sykkelveg (0_SGS1- o_SGS8) 

Det skal utarbeides teknisk plan for alle arealer regulert til samferdselsanlegg og teknisk 

infrastruktur. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal anlegges som vist på plan 

og i samsvar med gjeldende kommunale normaler. Tiltak i tilknytning til fylkesveg skal 

prosjekteres/anlegges i samsvar med Statens vegvesens håndbøker. Tilpasning og 

justering innenfor regulert trafikkareal tillates ifm. prosjektering av byggeplan. Gang- og 

sykkelveg skal anlegges i samsvar med Statens vegnormal og kommunal norm. 

 

Område SKV1 er privat veg for bakenforliggende brukere og rettighetshavere. I arealene 

inngår kjørebane og skulder. 

 

 
Figur 32. Kjøreveger og gang-/sykkelveg 

 Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 

Annen veggrunn omfatter skjærings- og fyllingsskråninger, grøfter, snøopplag, rekkverk 

og lignende. Fylling/skjæring kan anlegges på tilstøtende formål. Bestemmelsene tillater 

ikke parkering i områder regulert til annen veggrunn. 
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Figur 33. Annen veggrunn – grøntareal (SVG). 
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 Parkeringsplasser (SPP1, 2) 

Området SPP1 reguleres til parkeringsplass og er felles for rettighetshaverne. SPP2 er 

regulert til parkeringsplass, og er felles for boligområde B19.  

 

 
Figur 34. Parkeringsplass i Smalsundlia (SPP1). 

 

 

 

 Grønnstruktur 

 Friområde (GF1-GF14) 

Det er regulert flere friområder i områdereguleringsplanen. Områdene GF6- 15 er 

regulert til lekeplass og skal opparbeides etter kommunal norm.  

 

GF1 er friområde som omkranser store deler av Øygardstjønn. Området består av tett 

skog. Det tillates etablering av offentlig turveg i formålsflaten. Den kan opparbeides som 

gruset turveg med bredde 3 meter. GF2-4 er friområder som skiller boligbebyggelsen fra 

nærliggende veiformål. I formålet tillates bygninger eller anlegg som er nødvendig og 

formålstjenelig for områdets bruk og drift.  Friområdet GF2 ligger i sammenheng med 

kvartalslekeplassene GF13 og GF14. 
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Figur 35. Lekeplasser og friområde (GF13-14 og GF2) 

 Turveg (GTD1-2) 

Områdene GTD1 og GTD2 er offentlige turdrag og fungerer som snarveier mellom veger 

og atkomst til lekeområdet GF11. Kjøring er tillatt for tilhørende eiendommer. 

  

 LNFR-områder 

 Friluftsformål (LF) 

LF1 er et skogsområde som fungerer som buffersone mot FV402 og nedenforliggende 

landbruksområde. Landbruksrelatert virksomhet er tillatt i formålet.  

 

 
Figur 36. Friluftsformål (LF1) 

 

 Bruk og vern av sjø og vassdrag 

 Friluftsområde i sjø og vassdrag (VFV1, VFV3-7) 

VFV1 er privat vannareal og omfatter Øygardstjønn. VFV4-7 er privat vannareal som et 

rekreasjonsområde i deler av Møllebekken. Det er generell byggegrense på 30 meter fra 

vannkant ved normal vannstand dersom ikke annet vises i plankart.  
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 Hensynssoner 

 Sikringssone - Frisikt (H140) 

Plankartet angir frisiktlinjer for veikryss. Der frisiktlinjer krysser områder hvor det er 

tillatt å bygge, er det angitt hensynssone for frisikt. Bestemmelsene gir føringer for 

bygging innenfor hensynssoner. 

 
  

 Faresone- Høyspenningsanlegg (H370_1-2) 

Fareområde H370_1 og H370_2 gjelder høyspentlinje. Det tillates ikke etablering av 

bebyggelse for varig opphold av personer innenfor fareområdet. Fareområdets totale 

bredde er 15 meter, med lik utbredelse på hver side av linjen. Ved utbygging i området 

skal høyspent føres i jordkabel. 

 Faresone – Flom (H320-1-3) 

Fareområde flom gjelder en gjeldende aktsomhetssone i kargrunnlaget fra NVE. Ved 

gjennomføring av tiltak i hensynssonen må flomfare avklares, og eventuelle 

risikoreduserende tiltak iverksettes.  

 Båndleggingssoner - Båndlegging etter lov om kulturminner (H730) 

Det ligger fire båndleggingssoner for kulturminner i planen (H730_1-H730_4). 

Områdene må frigis av Riksantikvaren før tiltak kan utføres. 

 

 Boligmiljø/bokvalitet 

Alle leiligheter skal i hovedsak være gjennomgående for å sikre gode lysforhold innendørs. 

Alle leiligheter skal ha en stille side der støynivå på fasade ligger under Lden 55 dB. 

Utomhusarealer skal også ligger under dette støynivået. 

Boliger skal bygges på en slik måte at de passer inn i det gitte miljøet og fortetting skal 

foregå på en skånsom måte.  

 

Figur 37. Sikringssone Frisikt 
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 Parkering 

Innenfor formålene frittliggende boligbebyggelse (BFS1-BFS9) og boligbebyggelse (B1- 

B18, B20-22) skal det avsettes 2 biloppstillingsplasser på egen grunn pr. boenhet. I 

områder hvor det tillates hybel/leilighet, skal det avsettes en ekstra biloppstillingsplass 

i tillegg. Det er ikke krav til parkering på egen grunn i område B19.  

 

 Tilknytning til infrastruktur 

Området er ikke tilknyttet fjernvarmeanlegg. Området er tilknyttet offentlig vann- og 

avløpsanlegg.  

 Trafikkløsning 

Atkomst til eiendommer og traktorveier er vist med atkomstpiler på plankartet, der 

dette er nødvendig. Vegene innenfor området er opparbeidet i henhold til gjeldende 

standard. I planarbeidet har det vært nødvendig å gjøre noen tilpasninger basert på 

tidligere plankart og grenser.  

 Kulturminner 

 Birkeland nedre (H730_1-H730_4)  

H730 omfatter arkeologisk fredete kulturminner som er båndlagt etter 

kulturminneloven. Her er det avdekket gravhauger fra jernalderen som er automatisk 

fredet. Det er også et funnsted av gravkiste fra vikingtiden. 

 

 

 
Figur 38. Båndlegginssoner etter lov om kulturminner: H730_1- H730_4 
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7 Virkninger av planforslaget 

 Overordnede planer 

Planen forholder seg i stor grad til overordnet kommuneplan. Der områdeplanen 

avviker fra overordnet plan er området tidligere regulert gjennom eksisterende 

reguleringsplaner. 

 Bebyggelse og anlegg 

Planen legger i stor grad føringer for å videreføre området slik det fremstår i dag. 

Grepene som er gjort i denne planen sikrer i større grad at området forvaltes på samme 

linje som andre nærliggende områder i kommunen, samtidig som områdets nåværende 

preg videreføres. Det er særlig de arealene som tidligere ikke har vært regulert til 

boligformål og de områdene med eldst reguleringsplan som nå vil ha større mulighet til 

å gjøre mindre endringer på eiendommen uten at det må søkes om dispensasjoner. Flere 

kan også benytte seg av unntaksbestemmelsene i plan- og bygningsloven.  

 Grønnstruktur og forholdet til krav i Naturmangfoldloven 

Planen sikrer ivaretakelse av grønnstruktur ved å stille krav til utomhusplan for 

ivaretakelse av vegetasjon/enkelttrær, terreng og andre elementer som bør bevares. 

Videre vil den sørge for styring av terrengbearbeiding og overganger mot tilstøtende 

områder. Utover dette vil utomhusplaner styre fremtidig utforming av møblering av 

lekeplasser, utforming av turveier, samt ras- og fallsikring. 

Område rundt Øygardstjønn er avsatt til grøntformål  

 Trafikkforhold 

Planen bidrar til økt trafikksikkerhet ved å regulere siktlinjer og hensynssoner som 

sikrer at sikten ikke forringes. Planen sikrer gjennom byggegrenser i plankartet at 

fremtidig bebyggelse ikke kommer for nære veien. 

 Risiko- og sårbarhet 

Det er foretatt en risiko- og sårbarhetsanalyse for planen (se vedlegg). Punktene 

nedenfor oppsummerer punkter som har blitt vurdert som aktuelle for planområdet 

ifølge ROS-analysen. 

 

 

Pkt. 2 
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Møllebekken renner gjennom forholdsvis flate jorder. Det bør vurderes hensynssone «flom» 

langs bekken. 

 

Pkt. 5 Radon 

Det er ikke utpreget fare for radon. Det bør vurderes bruk av rodonsperre i ny bebyggelse. 

 

Pkt. 10 Sårbar flora 

I h.h.t. artsdatabanken er det registrert følgende rødlistearter (sårbare): 

Ved veien Kleivstykket er det registrert gulspurv som nær truet (NT). I h.h.t. 

artsdatabanken er det registrert følgende svartelistearter (uønsket): . Langs Tveideveien 

er det registrert Hagelupin, Rynkerose og Skogskjegg som har svært høy risiko (SE). Langs 

Birkelandsveien er det registrert Hagelupin. Det må gjøres tiltak slik at nevnte uønskede 

arter ikke spres i planområdet. 

 

Pkt. 11 Sårbar fauna/fisk 

I h.h.t. Miljødirektoratet sin naturbase er det registrert fuglene vipe og heipipelerke (trua 

art) vest for fylkesvegen ved Øvre Birkeland. Nedre del av Møllebekken (nord for Berse 

terrasse) er registrert som naturtype «rik sump- og kildeskog», verdi (svært viktig). 

Sørvest i planområdet og området mellom Birkeland skole og Øygardstjønn, er 

skogsområdet registrert som svært viktig friluftsområde. Områdereguleringen må styres 

slik at den tar hensyn til registrerte naturkvaliteter  

 

Pkt. 14 Fornminner 

Det er registrert automatisk fredete fornminner innenfor planområdet. Status må avklares. 

Reguleres med hensynssoner og/eller utgraving. Det må tas kontakt med 

fylkeskonservator. 

 

Pkt. 15 Kulturminner 

Det er registrert kulturminner innenfor planområdet. Status må avklares. Reguleres med 

hensynssoner og/eller utgraving. Det må tas kontakt med fylkeskonservator. 

 

Pkt. 30 Trafikkstøy 

Det må vurderes om det er behov for en med detaljert kartlegging av trafikkstøy, og krav 

til gjennomføring i forbindelse med detaljregulering. Spesielt i forhold til bebyggelse langs 

fv. 402 som kan være berørt. 

 

Pkt. 32 Sulfidholdig fjell 

Enkelte arealer i planområdet består av amfibolitt granittisk gneis som kan være utsatt. 

Det må vurderes om det skal settes krav til undersøkelse for berørt areal. 

 

Pkt. 35 Høyspentlinje 
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Eksisterende høyspentlinjer gjennom planområdet må reguleres med hensynssone 

«faresone». 

 

Pkt. 48 og 56 Skolebarn og ferdsel 

Det er etablert en ny felles kollektivholdeplass for skolebusser, som medfører periodevis 

stor trafikk av myke trafikanter mellom kollektivholdeplassen og skolen. 

Viktig at det sikres trygg skoleveg spesielt på dette korte strekket. Det må ses på løsning 

som dekker dagens behov, men også på lang sikt. Det vises til notat mobilitetsplan og 

vegtekniske vurderinger. 

 Avveining av virkninger 

Planen vil ikke medføre noen negative virkninger sett i forhold til dagens situasjon og 

eksisterende reguleringsplan. Planen vil bidra til å sette tydelige skiller melloom bebygd 

og ubebygd areal, boområder og friområder. Planen vil bidra kunne bidra til en positiv 

utvikling av denne delen av Birkeland sør.  
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8 Innkomne innspill 

Aust- Agder Fylkeskommune, 29.11.2017:  

Fylkeskommunen mener det vil være nyttig å kartlegge den eksisterende 

boligbebyggelsen for å innpasse nye boligenheter og angi bestemmelser som f. eks. 

regulerer møneretning i forhold til vei, høyde på bebyggelse osv. Videre forventes det at 

tas normale planhensyn som blant annet ivaretar natur, miljø og klima på en god måte.  

 

Kulturminnevernseksjonen anbefaler at man i det videre planarbeidet utarbeider 

konkrete forslag til hvorledes en slik hensynssone med tilhørende bestemmelser kan 

konkretiseres gjennom plan.  

 

Fylkeskomunen finner det nødvendig med en arkeologisk registrering for å avklare 

forholdet til automatisk fredete kulturminner, jf. undersøkelsesplikten etter 

kulturminnelovens § 9. Planområdet har et potensial for uregistrerte automatisk fredete 

kulturminner fra både steinbrukende tid og jernalder/middelalder.  

 

Fylkesmannen i Agder, 14.11.2017:  

Forutsetter at det ikke skal legges ut nye områder til utbyggingsformål og at 

planarbeidet ikke medfører større omdisponering av dagens landbruk-, natur- og 

friluftsområder. Det vises til planretningslinjene for bolig-, areal- og 

transportplanlegging og bes om at kommunen har fokus på høy utnyttingsgrad innenfor 

utbyggingsområdene. Fylkesmannen minner om at planarbeidet ikke må omfatte tiltak 

som vil kunne være til skade for Berse naturreservat, og at man vurderer tiltak som vil 

sikre området. Videre bes det om at tema lekeområder prioriteres i planen.  

 

Statens Vegvesen, 08.12.2017: 

- Gjør oppmerksom på byggegrense på 50 meter langs fylkesveg 402 og 30 meter 

langs fylkesveg 256. Ved fravik må det foreligge utredninger når planen sendes 

på høring. 

 

Oppfordrer kommunen til å legge stor vekt på utforming av veger og avkjørsler i 

planområdet, og anbefaler følgende: 

- At geometri og siktsoner i vertikal- og horisontalplanet sjekkes.  

- Det regulerers inn siktsoner på interne veger og til privat avkjørsel.  

- Innarbeider følgende bestemmelse i planen: Innenfor frisiktsonen skal terrenget pl 

aneres slik at dette ikke på noe sted blir høyere enn 0,5m over tilstøtende vegers 

nivå. Beplantningen på egen eiendom (ikke hekk eller trær) tillates hvis denne ikke 

er høyere enn 0,5m over tilstøtende vegers nivå.  

- Har fokus på trygg skoleveg i planområdet. 
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Agder Energi Nett, 28.11.2017:  

Det må tas hensyn til eksisterende nett innenfor planområdet. Traseen må registreres i 

planen med en hensynsone på 15 meter. Høyspenningskablene som ligger innenfor 

planområdet må hensyntas ved at tilkomst til kabelgrøftene ikke hindres. Det må tas 

hensyn til eksisterende nettstasjon innenfor planområdet.   

  

 Følgende må ivaretas i planbestemmelsene:   

- Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i 

tillegg til tillatt utnyttelsesgrad.  

- Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense og at det generelt er 

5 m byggegrense rundt nettstasjoner.  

- Det må ikke planlegges etablering av nye lekeplasser der det står nettstasjoner i 

dag.   

 

Espen Birkenes, 18.12.2017 

Espen Birkenes, på vegne av seg selv og Henrik Birkenes ønsket å ivareta 
kommuneplanenes avsatte arealformål for eiendommene. Hovedsakelig med 
konsentrert småhusbebyggelse med høy utnyttelsesgrad grunnet sentral beliggenhet, 
men også med mulighet for eneboliger. 

- Dagens kryss ved Birkelandsveien beholdes og utbedres, men med mulighet til å 
bygge ut 4 tomter før utbedring foretas. I planen kan dermed utkjørselen fra våre 
eiendommer til Tveiteveien stenges for biltrafikk. 

- Lekeareal for å ivareta de nye boenhetene. 
- Høyspent legges i bakken. 

I senere dialog (vinter/vår 2019) ble det enighet med Birkenes om at området ble tatt ut 
av områdereguleringsplan for Birkeland sør 2. Bakgrunnen var at det ved arkeologisk 
registrering ble meldt om at potensialet for å finne fornminner i bakken var stort. Det 
har i arbeidet vært en forutsetning av kostnader knyttet til å undersøke og utgrave 
arealer som skal benyttes til nye boliger må bekostes av eier selv. Det var ikke ønskelig i 
denne omgang.  
 

Annita Solli, 05.11.2017 

Tilleggsareal: Smalsundlia 1 benytter seg i dag av en del areal som ligger på offentlig 

grunn (grøntareal). Det er ønskelig at dette omreguleres og blir lagt til eiendommen 

Oversømmelse: Ved store nedbørsmengder klarer ikke avløpsrør ved 

parkering/snuplass i Smalsundlia å ta una vannet. Dette må ordnes på.  

Grunnforhold: Innsender mistenker at det er leiregrunn i området og mener at 

grunnforholdene derfor må vurdere.  
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9 Avsluttende kommentarer 

Den nye planen sørger for en tilpasning til dagens situasjon slik at kartet stemmer med 

det som faktisk er situasjonen. Gjennom reguleringen sikrer man at behovet for 

dispensasjon blir mindre, samtidig som mindre byggetiltak kan gjennomføres uten 

søknad. 
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