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FORORD 

På vegne av Lundodden AS fremmes forslag til endring av detaljreguleringsplan for gnr. 25, 

bnr. 13, 19, 30 samt del av bnr. 162 i Lund kommune. Området benevnes Lundodden, og 

ligger mellom fylkesveg 1 og Lundevannet, vis a vis boligfeltet Lundestranda på Moi. 

 

Reguleringsplanen er en endring av gjeldende reguleringsplan som ble egengodkjent av 

Lund kommunestyre den 18.11.2010. Planen innbefatter et byggeområde for konsentrert 

boligbebyggelse med inntil 5 enheter, med tilhørende infrastruktur og friområde, samt 

gangveg langs Lundevannet. Planforslaget ble opprinnelig fremmet med inntil 10 boenheter, 

men antall boenheter ble halvert under behandling av planen. Reduksjonen av antall 

boenheter medførte at prosjektet ikke ble økonomisk gjennomførbart, og ble derfor lagt på is. 

 

Nå har ny utbygger fått hånd om området, og ønsker å fremme en endret plan som legger til 

rette for totalt 12 boenheter, fordelt på en seksmannsbolig og tre tomannsboliger. Som i 

gjeldende plan er det lagt inn friluftsområde med gangveg langs strandsonen. Gangvegen 

inngår som en forlengelse av et sammenhengende gangvegsystem langs vann og vassdrag 

på Moi. 

 

Planområdet er i dag sterkt preget av forfall, men har et stort potensial både i forhold til 

etablering av attraktive boliger og til generell forskjønning og tilgang til området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moi, 10.03.2016 

 

 

Kurt Kjellesvik 

Siv.ing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INNLEDNING 

Lundodden AS fremmer forslag til endring av detaljreguleringsplanen for Lundodden, et 

område som ligger vis a vis boligfeltet Lundestranda, sør for Moi sentrum. Planområdet 

ligger mellom fylkesveien og Lundevannet, og er delvis lokalisert på en utfylling i vannet. 

Fyllingen ble etablert på 1960 tallet og er bebygd med et bolighus og et tilhørende uthus, - 

opprinnelig sagbruk. 

Området bærer sterkt preg av forfall, og fremstår i dag svært skjemmende i forhold til det 

tilliggende boligområdet og strandområdet.  

 

Etter at utbyggingsplanene ble skrinlagt som følge av forrige reguleringsprosess, har 

området ikke vært bebodd. Uthuset benyttes av ungdommer til mekking, og på området er 

det i dag hensatt flere utrangerte biler.  

 

Lundodden AS er et nyetablert utbyggingsselskap som ønsker å ta fatt i, og endre gjeldende 

reguleringsplan, slik at området kan oppgraderes til et attraktivt boligområde. Samtidig vil en 

beholde friluftareal med gangveg langs Lundevannet, slik at allmennheten får tilgang til 

strandsonen, og at det eksisterende turvegnettet kan forlenges forbi eiendommen.  

 

Det ønskes å etablere en spennende og moderne bebyggelse som står i kontrast til det 

etablerte boligområdet med «husbankhus» fra 60 – 70 årene, men med en gjennomtenkt, 

funksjonell og ensartet utforming. Bebyggelsen foreslås oppdelt i en seksmannsbolig, og tre 

frittliggende tomannsboliger i forkant, - totalt 12 boenheter. Utearealene vil bli utført 

tilgjengelig for alle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLANPROSESS 

 

Oppstartsmøte 

Oppstartsmøte ble avholdt på Lund rådhus den 27.10.2015. Referat fra oppstartsmøte følger 

vedlagt. 

 

Varsling om oppstart regulering 

Planarbeidet er varslet iht. plan- og bygningslovens § 12-8, med brev til berørte grunneiere, 

naboer og offentlige myndigheter, samt med annonse i avisen Agder den 04.112015.  

Det vedlegges kopi av oppstartsvarsel datert 30.10.2015, samt kopi av annonse i avisen 

Agder.  

 

 

Følgende myndigheter/parter er varslet: 

 

 Statens vegvesen, Region vest, Askedalen 4, 6863 LEIKANGER 

 Fylkesmannen i Rogaland, Postboks 59, 4001 STAVANGER 

 Rogaland fylkeskommune, Etat for regionalutvikling, Postboks 130, 4000 

STAVANGER 

 Lund kommune, PNM-etaten, Moiveien 9, 4460 MOI 

 Opplysningsvesenets Fond, Rådhusgata 1/3, 0151 OSLO 

 Dalane Energi IKS, Postboks 400, 4379 EGERSUND 

 Britt Ellen Myrstøl, Nedre Lundestranda 46, 4460 MOI 

 Jon Erik Glendrange, Nedre Lundestranda 44, 4460 MOI 

 Thorleif Ege, Nede Lundestranda 42, 4460 MOI 

 Helge Thu, Nede Lundestranda 48, 4460 MOI 

 Stefan Pedersen, Nedre Lundestranda 50, 4460 MOI 

 

 

Etter innspill fra Rogaland fylkeskommune ble det sendt ut nytt oppstartsvarsel om utvidet 

planområde, den 14.01.2016. Planområdet ble utvidet mot sør for å kunne legge til rette for 

et solrikt og trygt friareal av tilstrekkelig størrelse. Dette varselet ble sendt ut til: 

 

 Statens vegvesen, Region vest, Askedalen 4, 6863 LEIKANGER 

 Fylkesmannen i Rogaland, Postboks 59, 4001 STAVANGER 

 Rogaland fylkeskommune, Etat for regionalutvikling, Postboks 130, 4000 

STAVANGER 

 Lund kommune, PNM-etaten, Moiveien 9, 4460 MOI 

 Opplysningsvesenets Fond, Rådhusgata 1/3, 0151 OSLO 

 

 

 

 

 

 

 



 

Innspill til oppstartsvarsel 

Innen tidsfristens utløp, 02.12.2015, kom det 4 innspill til oppstartvarsel. Kopi av samtlige 

innspill følger vedlagt planbeskrivelsen. Nedenfor er det medtatt et kort utdrag av innspillene, 

med etterfølgende kommentar. 

 

 Fylkesmannen i Rogaland, (12.11.2015) 

Viktig at det legges til rette for barn og unge med tilstrekkelig leke- og grøntareal. Må 

gi trygge trafikkforbindelser med universell utforming. Landskapstilpasset utforming av 

boliger i 100-metersbeltet langs strandsonen. Vurderinger etter naturmangfoldloven  

må gjennomføres, samt vurderinger av om det eksisterer viktige naturverdier i 

planområdet. 

Kommentar: Tas til etterretning og innbakes i planutkastet. 

 

 

 Rogaland Fylkeskommune, kulturavdelingen (17.11.2015) 

Kulturavdelingen har ingen merknader til at tiltaket blir gjennomført. Vil bli varslet 

dersom planområdet blir større. 

 

Kommentar: Tas til etterretning. Er varslet om utvidet planområde. 

 

 Rogaland Fylkeskommune, regionalplanavdelingen (11.11.2015) 

Fraråder en utbygging av det varslede omfang. Allmennheten må ha tilgang til 

strandsonen og det anbefales at turvegen langs vannet forlenges gjennom 

planområdet. Må sikre trygge trafikkløsninger, spesielt for gående og syklende. 

Kommunen bør plassere boligprosjekter med så høy tetthet nærmere Moi sentrum. 

Hensynet til naboer vil være vesentlig. Areal avsatt til friareal/uteoppholdsareal må 

utvider for etablering av 12 boenheter. Viser til krav i kommuneplan. 

 

Kommentar: Allmennhetens interesser i forhold til strandsonen er ivaretatt med 

friluftsområde og forlenget gangveg. Trygge trafikkløsninger er lagt inn i planen. 

Ingen naboer har hatt noen merknader til det varslede planarbeidet. Moi sentrum 

ligger i gangavstand, under 2 km. Uteoppholdsarealet er utvidet og tilfredsstiller 

kommuneplanens krav. 

 

 Opplysningsvesenets Fond, (02.12.2015) 

Gjør oppmerksom på at Opplysningsvesenets fond er grunneier innenfor varslet 

planområde, med en parsell i nordre del av området, gnr. 25, bnr. 1. Fondet eier også 

sjøgrunnen, som en del av 25/1. Fondet er interessert i samarbeid og ber om å bli 

inkludert i planprosessen. 

 

Kommentar: Det er riktig at gnr. 25, bnr. 1 ikke ble oppgitt i oppstartsvarselet, men 

inngår i varslet planområde. Det er tatt kontakt med Opplysningsvesenets fond for å 

avklare hvilke interesser de har i planarbeidet. En har oppfattet fondet dithen at deres 

interesse er begrenset til å avstå det aktuelle arealet, og kan komme til å kreve dette 

innløst dersom det reguleres til friområde som i gjeldende plan. Som en følge av dette 

har en valgt å redusere planområdet i nord slik at dette ikke lenger inkluderer 

parsellen av 25/1.  



 

Innspill til varsel om utvidet planområde mot sør 

Som en følge av Rogaland fylkeskommunes innspill om øket uteoppholdsareal er 

planområdet utvidet mot sør. Kopi av innspill til varsel om utvidet planområde følger vedlagt, 

og resymeres nedenfor. 

 

 Fylkesmannen i Rogaland, (20.01.2016) 

Ingen ytterligere merknader  

 

 Rogaland fylkeskommune, regionalplanavdelingen, (20.01.2016) 

Ingen merknader til at planområdet utvides, men understreker at det fortsatt vil være 

svært utfordrende å etablere uteoppholdsareal av tilstrekkelig kvalitet. 

 

 

 

BESKRIVELSE AV PLANFORSLAG 

 

Reguleringsformål 

Følgende reguleringsformål inngår i planforslaget: 

 

1. Bebyggelse og anlegg 

 Områder for konsentrert småhusbebyggelse, områdene BKS1 og BKS2  

 Område for uteopphold, området f_UT1 

 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 Område for offentlig kjøreveg, området o_KV1 

 Område for felles kjøreveg, området f_KV2 

 Områder for felles parkering, områdene f_P1 og f_P2 

 Områder for gang- og sykkelveg, områdene o_GS1 og o_GS2 

 Områder for gangveg, områdene o_GS3 og f_GS4 

 Områder for annen veggrunn, grøntarealer 

 

5. Landbruks-, natur og friluftsområder 

 Områder for friluftsliv, områdene o_FO1, o_FO2 og o_FO3 

 

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag 

 Område for bading, området f_BAD1 

 Friluftsområde i sjø og vassdrag, området o_FSK1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Avgrensninger 

Planområdet er vist på plankartet med plangrense, og omfatter hele eiendommene 25/13, 

25/19, 25/30 og del av 25/162 

 

 

 

 

Planområde 

 

 

 

 

 

 



 

Bruk av området 

Hovedformål med området er å legge til rette for konsentrert boligbebyggelse. Det er vist to 

byggeområder BKS1 og BKS2.  

 

Innenfor området BKS1 planlegges det oppført en 

seksmannsbolig med felles garasjekjeller for samtlige 

boenheter. Garasjekjeller under bakkenivå er planlagt trukket 

4,0 m nærmere fylkesvegen i forhold til byggegrensen. Det vil si 

at yttervegg garasjekjeller ligger 6,0 m fra regulert kjørevegkant 

(fylkesveg 1). Bygget oppføres i 2 etasjer over parkeringskjeller. 

Høyeste gesimshøyde er som i gjeldende plan. 

 

Totalt tillatt bebygd areal, T-BYA er satt til 500 m2  

 

 

 

 

Byggeområde BKS1 illustrert med 6-mannsbolig og parkeringskjeller 

 

Innenfor området BKS2 planlegges det oppført 3 stk. 

vertikaldelte tomannsboliger med til sammen 6 boenheter. 

Byggene oppføres i 2 etasjer. Hver boenhet er planlagt på egen 

regulert tomt.  

 

Totalt tillatt bebygd areal, T-BYA er satt til 120 m2 pr. tomt. 

 

 

 

 

 

 

 

Byggeområde BKS2 illustrert med tre 2-mannsboliger 

 

Uteoppholdsarealet f_UT1 er avsatt som felles uteoppholdsareal 

for boligene innen planområdet. Området er på 440 m2, og 

tilfredsstiller kommuneplanens krav til uteoppholdsareal både i 

forhold til størrelse og kvalitet. Området ligger sørvendt og solrikt til, 

med tilgjengelig tilkomst både fra intern gangveg, f_GS4 og 

offentlig gangveg langs strandsonen, o_GS3.  

 

 

 

 

 

 

Uteoppholdsareal f_UT1 



Boligområdet har adkomst fra fylkesveg 1, området o_KV1. Parallelt med fylkesvegen er det 

etter Lund kommunes ønske regulert inn en gang- og sykkelveg. Dette er med tanke på en 

fremtidig gang/-sykkelveg til Skåland.  

 

Langs strandsonen er det vist gangveg som i nordre plangrense knyttes til regulert turveg 

over eiendommen 25/1. Dette blir en forlengelse av det etablerte, sammenhengende 

gangvegsystemet langs Lundevannet og Moisåna. Interessegrupper ønsker på sikt at dette 

gangvegsystemet forlenget videre sør for planområdet. 

Hensikten med gangvegen er å ivareta allmennhetens interesser for aktivitet og tilkomst til 

strandsonen. For å hindre privatisering av strandsonen er det regulert friluftsområder på 

begge sider av gangvegen. Friluftsområdene, sammen med avsatte byggegrenser, gir 

landskapet et åpent drag langs vannet. 

 

I den lune vika mot sør er det avsatt et sjøareal til badeområde, området BAD1. 

Badeområdet i kombinasjon med friluftsområder, gangveg og uteoppholdsareal, vil skape et 

attraktivt friområde til glede for hele nærområdet på Lundestranda. 

 

 

Byggeskikk/landskapstilpasning 

Boligfeltet Lundestranda som ble etablert på 60 – 70 tallet har en forholdsvis ensartet 

utforming med frittliggende eneboliger i skrånende terreng. Bebyggelsen er hovedsakelig 

tidstypiske «husbankhus» som var vanlig på den tiden.  

 

Utbygger ønsker på Lundodden 

å skape en kontrast til denne 

bebyggelsen, både i tetthet og 

volum, og planlegger en 

bebyggelse med et moderne 

uttrykk. I utgangspunktet tenkes 

bygningene utført med pulttak 

og med store glassflater mot 

vannet.  

 

Perspektiv sett fra nordøst 

 

Bebyggelsens høyde trappes ned mot vannet ved at det i bakkant (område BKS1) plasseres 

en seksmannsbolig med parkeringskjeller delvis under terreng.  

 

I forkant, og på et lavere nivå, 

plasseres tre tomannsboliger i 

vifteform mot vannet. De tre 

frittliggende tomannsboligene 

vil åpne opp området mot 

vannet, og dempe virkningen 

av den konsentrerte  

bebyggelsen. 

 

Perspektiv sett fra nordøst 



Parkering 

Det er i planutkastet lagt opp til 1,5 parkeringsplass pr. boenhet. Hver boenhet har en 

garasjeplass i kjeller under seksmannsboligen. I tillegg er det avsatt 6 

gjesteparkeringsplasser på fellesområdene f_P1 og f_P2. Parkeringsareal utover dette 

regnes derfor ikke med i totalt bebygd areal i byggeområdene. 

 

 

 

VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 

 

Generelt 

Planforslaget er en endring av gjeldende reguleringsplan som ble vedtatt i 2010, og tilfører 

ingen nye funksjoner til området. Endringen består i korthet av at antall boenheter økes fra 5 

stk. til 12 stk., og at byggeområdene utvides tilsvarende. Nordre del av gjeldende plan et tatt 

ut av planområdet da det ikke planlegges endringer her, og området er naturlig knyttet til det 

opparbeidede friområdet mellom fylkesveien og Lundevannet. I stedet er planområdet utvidet 

mot sør for å gi plass til et solrikt og attraktivt uteoppholdsareal for beboerne. 

 

Området for småbåtanlegg i sjø og vassdrag er tatt ut av planområdet da eventuelle behov 

for båtplasser blir dekket av kommunal småbåthavn i nordre ende av kommunalt friområde. 

 

Forhold til vann og vassdrag 

Tilgjengeligheten til strandsonen langs Lundevannet er et viktig element i planforslaget. I 

forhold til gjeldende plan medfører planforslaget liten endring, men i forhold til dagens 

situasjon vil tilgjengeligheten bli betydelig forbedret. Området fremstår i dag som privat og lite 

attraktivt for allmennheten. Eksisterende turveg er i dag avsluttet nord for planområdet, og vil 

ved utbygging av Lundodden bli videreført forbi planområdet. I tillegg til gangvegen er det 

også vist et belte av offentlig friluftsområde som vil sikre allmennhetens tilgang til, og bruk av 

strandsonen. Området langs Lundevannet er et mye benyttet aktivitetsområde, og en 

attraktiv turveg for befolkningen på Moi. En forlengelse av turvegen forbi Lundodden vil 

derfor være kjærkommen. 

 

Vannforsyning-/ og avløpsforhold 

Den nye bebyggelsen tilknyttes eksisterende vannforsynings- og avløpsnett som har god 

kapasitet.  

 

Tilgjengelighet for alle 

Uteområdene i planområdet vil være tilgjengelig for alle. Dette gjelder også 

uteoppholdsområdet f_UT1.  

 

 

Barn og unges interesser 

Barn og unges interesser ansees svært godt ivaretatt innen planområdet og i nærområdet 

generelt. Innenfor planområdet er det avsatt et område for uteopphold, som tilfredsstiller 

kravene stilt i forslag til ny kommuneplan. Dette arealet kan bl.a. benyttes til lek og ulik 

aktivitet.  

 



I nær tilknytning til planområdet er det nordover, mellom fylkesveien og Lundevannet, 

opparbeidet friområde med sandvollyballbane. I nordre ende av friområdet ligger den 

kommunale utstyrsbanken for friluftsliv. Her er det anledning å låne forskjellig slags 

friluftslivsutstyr, spesielt rettet mot aktivitet på vannet. Det være seg båt, kano, kajakk, 

surfebrett, etc. Moi Båtsportklubb er også samlokalisert med utstyrsbanken, og leier ut 

småbåter med motor. 

 

Internt i det etablerte boligfeltet på Lundestranda er det flere lekeplasser, bl.a. en balløkke 

like ovenfor planområdet 

 

 

Trafikksikkerhet 

Planområdet ansees trafikksikkert både for myke og harde trafikanter. Det er gode og 

oversiktlige avkjørselsforhold fra fylkesveien, som har fartsgrense 50 km/t. Mellom 

fylkesvegen og byggeområdet er det avsatt areal til fremtidig gang- og sykkelveg. Bakgrunn 

for dette er at Lund kommune på sikt ønsker å etablere sammenhengende gang- og 

sykkelveg fra sentrum til Skåland. Den opparbeidede turvegen gjennom kommunalt 

friområde fungerer i dag som gangveg, og sikrer barna en trygg skoleveg. 

Økningen av boenheter fra 5 stk. til 12 stk. vil ikke medføre vesentlige endringer av 

trafikksikkerheten i området. 

 

 

Risiko- og sårbarhetsvurdering 

Siden planforslaget gjelder endring av detaljplan som tidligere er vurdert i forhold til risiko og 

sårbarhet, finner en det ikke hensiktsmessig å gjennomføre en fullstendig risiko- og 

sårbarhetsanalyse på ny. Endringen fører ikke inn nye funksjoner i planområdet, og utvider 

heller ikke området av betydning. En har i stedet valgt å gjøre en enkel risiko- og 

sårbarhetsvurdering for utvalgte tema og aktuelle hendelser knyttet til planområdet. 

 

 

 Naturverdier 

Det er ikke registrert sårbare arter eller andre viktige naturverdier innenfor eller i 

tilknytning til planområdet. I forhold til Naturmangfoldlovens §§ 8 – 12 finner en derfor 

ikke behov for å iverksette noen tiltak. 

 

 

 Friluftsliv 

Planområdet fremstår i dag som privat og lite tilgjengelig for allmennheten. For å 

åpne opp og sikre allmennheten tilgang til strandsonen, er det i planforslaget lagt inn 

et offentlig friområde med gangveg mellom bebyggelsen og Lundevannet. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 Flom 

Lundevannet er en del av det regulerte Sira-Kvina vassdraget. Lundevannet er 

regulert med en høyeste vannstand på kr. 48,50. For vurdering av sikkerhet mot flom 

skal vannivå med gjentaksintervall 200 år benyttes. Det finnes ikke flomberegninger 

for 200-års intervall, men beregnet vannstand ved 1000 års flom i Sira-Kvina 

vassdraget ligger på kt. 50,07.  

Laveste gulvnivå for beboelsesrom ligger høyere en beregnet 1000 års flom. 

Parkeringskjeller er lagt på kt. 49.50, - 1,0 m over høyeste regulerte vannstand i 

Lundevannet. Dette vurderes som sikkert nivå i forhold til bruken av kjelleren til 

parkering/bod. 

 

 Trafikk 

Den foreslåtte økning fra 5 til 12 boenheter vil generere en større trafikkmengde. 

Vurdert i forhold til dagens infrastrukturs kapasitet, gode og oversiktlige 

avkjørselsforhold, samt trygg og sikker skoleveg, anser en den økte trafikkmengden 

som uproblematisk.  

 

 Samfunnsikkerhet 

Fremkommelighet for nødetatene er svært god til utbyggingsområdet, med god 

tilkomst og slokkemulighet ved eventuell brann/redning. 

 

 

Samlet sett fremstår planområdet som lite sårbart og utsatt for potensielle risikoforhold. De 

ovenfor nevnte avbøtende tiltak i forhold til allmennhetens tilgang til strandsonen, samt 

byggenivåer i forhold til flom, er ivaretatt i planforslaget med bestemmelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moi, 10.03.2016 
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