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FORORD 

På vegne av Moi Eiendomsutvikling AS fremmes forslag til detaljreguleringsplan for gnr. 13, 

bnr. 36, Neset på Kjellesvik i Lund kommune 

 

Reguleringsplanen omfatter en utvidelse av gjeldende reguleringsplan for Neset hyttefelt, 

samt en oppdatering av gjeldene plan. I tillegg til en mindre fortetting og justering av 

geometri, er gjeldende plan konvertert til plan- og bygningsloven av 2008. 

 

I nordvestre del av planområdet er det lagt inn åtte nye tomter for fritidsbebyggelse. Tomtene 

er lokalisert i nordhellingen, sør for adkomstvegen inn til hytteområdet, og vil bli tilkoblet eget 

felles vann- og avløpssystem. Utvidelsen er i tråd med kommuneplanens arealdel, hvor 

området er disponert til byggeområde for fritidsboliger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moi, 07.03.2016 

 

 

Kurt Kjellesvik 

Siv.ing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNLEDNING 



Moi Eiendomsutvikling AS fremmer forslag til ny detaljreguleringsplan for Neset hyttefelt på 

Kjellesvik i Lund kommune. Gjeldene plan ble vedtatt i april 2004, og omfatter i alt 28 

hyttetomter. Hyttefeltet har vært under kontinuerlig utbygging, og det er pr. i dag ingen ledige 

tomter igjen i feltet. Med dette som bakgrunn ønsker tiltakshaver en utvidelse med 8 tomter i 

et nytt delfelt, og 2 nye tomter som fortetting av eksisterende felt.   

 

Under oppstartsmøtet med Lund kommune ble det avdekket at det var noen mindre 

uoverensstemmelser mellom vedtatt plan og utført veggeometri i hyttefeltet. Av denne grunn 

ønsket kommunen at gjeldende plan ble revidert, og at uoverensstemmelsene ble rettet opp. 

Da også tiltakshaver hadde ønsker om fortetting, er hele planen nå tatt opp til omregulering. 

 

 

PLANPROSESS 

 

Oppstartsmøte 

Oppstartsmøte ble avholdt på Lund rådhus den 27.11.2014. 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 26.11.2014.  

Det vedlegges kopi av oppstartsvarsel datert 19.11.2014, 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 

 NVE, Region sør, Postboks 2124, 3103 TØNSBERG 

 Dalane Energi IKS, Postboks 400, 4379 EGERSUND 

 Aguirre Thomas Fredriksen, Postboks 161, 4379 EGERSUND 

 Arne Jåsund, Kjellesvik, 4460 MOI 

 Kjell Sigmund og Aaslaug Eikje Tjelta, Kåsenveien 22, 4341 BRYNE 

 Arnstein og Hilde Ullenes Sjøberg, Kveinveien 9, 4017 STAVANGER 

 Rolf Inge og May Katy Halleland, Teineveien 18, 4310 HOMMERSÅK 

 Vidar Mæland Bakke, Olabakken 17, 4322 SANDNES 

 Alf Rydell, Traktebergveien 11 A, 4032 STAVANGER 

 Endre og Gerd Irene Goa Fosse, Fossevegen, 70, 4346 BRYNE 

 Gaute og Kari Helleren Klepp, Myrvegen 22, 4352 KLEPPE 

 Gunnar og Kathrine Helvig Osmundsen, Granneslia 23, 4044 HAFRSFJORD 

 Harald Emil og Eldrid Sande Wigestrand, Vibeveien 19, 4323 SANDNES 

 Harald Voll, Floen 27, 4308 SANDNES 

 

 



 Inger Marie Lea, Edvard Munchs gate 12, 4307 SANDNES 

 Ingulf Egeland, Eivindvegen 3, 4450 SOLA 

 Irene Ommundsen, Holbergs gate 16, 4306 SANDNES 

 Jan Egil og Anne Damsgård Friestad, Lensmann Carlsensveg 84, 4352 KLEPPE 

 Jarle Vistnes, Solagata 7A, 4009 STAVANGER 

 Jens Smith-Kielland Kjellesvik, Østveien 336A, 3145 TJØME 

 John Vegard Kjellesvik, Rosenborggata 26, 0356 OSLO 

 Johnny Lea, Nadabergstubben 27, 4315 SANDNES 

 Karl Petter og Gro Anita Bjerk Kjellesvig, Falsens gate 18, 4307 SANDNES 

 Karl Vold, Floen 23, 4308 SANDNES 

 Kennet og Veronika Hagenes Johannesen, Dr. Græslis vei 11, 4011 STAVANGER 

 Knut Jone Tjellesvik, Øyevollveien 24A, 4460 MOI 

 Lars Helgeland og Sissel Carlsen, Sørflåtveien 78, 4018 STAVANGER 

 Elisabeth og Morten Sviland Eriksen, Einerholen 17, 4026 STAVANGER 

 Nils Steinar Stensland, Tyttebærholen 4, 4345 BRYNE 

 Per Erik Johannesen og Bente Olsen, Austbøvegen 7A, 4340 BRYNE 

 Per Ivar Kjellesvik, Tekse, 4463 UALAND 

 Per og Wenche Lillian Dalseth Waldeland, Kong Håkons veg 13, 4345 BRYNE 

 Stian Espen og Randi Mikkelsen Helmichsen, Krystallveien 36, 4321 SANDNES 

 Svein Ove og Eva Karin Hagen Hjelseth, Turkisveien 10, 4070 RANDABERG 

 Toralf Vestly, Gamle Tjeltavegen 20, 4054 TJELTA 

 Wenche Hult Heggland, Gangenesveien 8, 4150 RENNESØY 

 

Etter at det ble klart at også gjeldende plan skulle medtas, ble samtlige ovennevnte varslet 

på nytt om utvidet planområde. Det vedlegget kopi av dette varselbrevet, datert 28.11.2014. 

 

 

Innspill til oppstartsvarsel 

Innen tidsfristens utløp, 22.12.2014, kom det 6 innspill til oppstartvarsel. Kopi av samtlige 

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

med etterfølgende kommentar. 

 

 Statens vegvesen (11.12.2014) 

Avkjørsel til fv.2 må sikres teknisk utforming iht. krav i vegnormalene og med sikt 6 x 

52 m. Ellers ingen merknader. 

 

Kommentar:  Tas til etterretning 

 

 Fylkesmannen i Rogaland, (17.12.2014) 

Nye hytters plassering må tilpasses landskap og terreng. Strandsonen må ikke bli 

vesentlig fragmentert. Hytteantallet må justeres ned for å sikre landskaps-, natur- og 

strandsoneverdiene i området. 

 

Kommentar: Tas til etterretning. Antall hytter er redusert fra 10 enheter til 8 enheter i 

det nye delfeltet.  

 

 



 Rogaland Fylkeskommune, kulturavdelingen (10.12.2014, 08.01.2015) 

Kulturavdelingen krever i brev datert 10.12.2014 synfaring av området før de gir 

endelig uttalelse til planen. Etter å ha blitt informert om at kulturavdelingen hadde 

foretatt registrering i forbindelse med behandling av reguleringsplanen i 2003, ble 

dette kravet trukket tilbake i epost datert 08.01.2015. 

 

Kommentar: Ingen merknader til oppstartvarsel fra fylkeskommunen 

 

 Norges vassdrags- og energidirektorat, region sør (18.12.2014) 

Ingen særskilte opplysninger er registrert om planområdet. Gjør oppmerksom på 

kantsonen/randsonen mot Lundevannet. Anbefaler at det settes en byggegrense på 

inntil 100 m for å ivareta miljøverdier og friluftsliv i vassdragsnaturen. 

 

Kommentar: Tas til etterretning. I nytt delfelt legges det inn byggelinje på 20 meter fra 

strandsonen. Adkomstvegen til hyttefeltet ligger mellom den nye hyttebebyggelsen og 

Lundevannet, og danner et naturlig skille som også sikrer allmennheten tilkomst til 

strandsonen. 

  

 Neset Velforening v/Anne-Jorunn Friestad, (16.12.2014) 

Eksisterende vannverk og kloakkrenseanlegg er eid av Neset hyttefelt. Anleggene er 

dimensjonert for eksisterende hytteantall. Eventuell forespørsel om utvidelse av disse 

må rettes til styret i Neset Velforening. 

 

Kommentar: Tas til etterretning. Det nye delfeltet skal betjenes av eget 

vannforsyningssystem og renseanlegg. Fortetting i eksisterende felt må tas opp med 

velforeningen, men slike avtaler er ikke tema i en arealplan 

 

 Kjellesvik Sag AS, v/Tor Odd Kjellesvik, (10.12.2014) 

Viser til vedlagt dispensasjonssøknad sendt til Lund kommune den 12.11.2012, der 

han søker om å dele sin bebygde hyttetomt på bnr. 39 i to tomter. Forslag til 

tomtedeling følger vedlagt.  

 

Kommentar: Dispensasjonssøknaden ble trukket tilbake i påvente av at 

reguleringsplanen skulle endres. Forslag til tomtedeling er lagt inn i plankartet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESKRIVELSE AV PLANFORSLAG 



 

Reguleringsformål 

Følgende reguleringsformål inngår i planforslaget: 

 

1. Bebyggelse og anlegg 

 Område for felles garasje, området GAR1 

 Områder for fritidsbebyggelse, området BFR1 – BFR12 

 Område for vannforsyningsanlegg, området VF1 

 Områder for avløpsanlegg, områdene AA1 og AA2 

 Område for småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, området 

SBS1 

 Områder for uthus/naust, områdene UN1 og UN2 

 Område for, lekeplass, området LEK1 

 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 Område for offentlig kjøreveg, området KV1 

 Område for privat kjøreveg, området KV2 

 Område for felles parkering, området P1 

 Område for allmenn parkering, området P2 

 

5. Landbruks-, natur og ftiluftsområder 

 Områder for landbruksdrift, områdene L1 og L2 

 Områder for friluftsliv, områdene FR1 – FR5 

 

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag 

 Område for bading, området BAD1 

 

 

Avgrensninger 

Planområdet er vis på plankartet med plangrense, og omfatter hele eiendommen 13/36. 

 

Bruk av området 

Hovedformål med området er å legge til rette for fritidsbebyggelse. Av de i alt 28 tomtene 

som ble regulert i gjeldende reguleringsplan av 2004, er 26 bebygd. To mindre tomter er slått 

sammen til en, og en tomt er ubebygd. Internt i eksisterende felt er det nå vist en fortetting 

med tre hyttetomter. Gnr. 13, bnr. 39 er delt i to tomter etter ønske fra grunneier, Kjellesvik 

Sag AS. I tillegg er det vist to nye tomter, tomt nr. 4 og tomt nr. 30. Totalt er det nå foreslått 

to tomter mer innenfor eksisterende felt. 

 

Det er også lagt inn et nytt delfelt med hyttetomter, området BFR11. Disse er lokalisert i 

nordvestre del av planområdet, på sørsiden av adkomstveien inn til feltet. I dette delfeltet er 

det 8 nye tomter. 

 

 

 

Ved inngangen til hyttefeltet ligger det et eksisterende naust med to båtplasser. Dette 

området er i gjeldende plan regulert til friluftsområde, men foreslås omregulert til 



byggeområde for uthus/naust, område UN1. Vis a vis naustet er det foreslått et mindre 

byggeområde for samme formål, men som er beregnet til oppbevaring og lagring av utstyr. 

 

Det vil bli etablert eget, felles vannforsyningssystem og avløpsrenseanlegg for det nye 

delfeltet. Mellom adkomstveien og Lundevannet er det regulert et mindre område for 

avløpsrenseanlegg. Området som er regulert til avløpsanlegg i gjeldende plan er justert litt i 

utstrekning og tilpasset renseanlegget. Område for vannbehandlingsanlegg er lagt inn i 

planen, da dette ikke var medtatt i gjeldende plan.  

 

Det er vist to parkeringsområder i planen, P1 og P2. Området P1 er felles parkeringsplass for 

samtlige hytteeiere i feltet. Parkeringsplassen er utvidet i forhold til gjeldende plan, for også å 

kunne betjene de nye hyttene. Parkeringsplass P2 er beregnet for allmennheten for bruk av 

badeplassen BAD1. 

 

I tilknytning til parkeringsplass P1 er det vist et nytt område for felles garasjeanlegg. Innenfor 

dette området er det søkt dispensasjon fra reguleringsplanen, og satt opp et garasjebygg. 

 

Området BAD1 skal benyttes til badeområde for allmenn bruk.  

 

Området SBS1 omfatter opparbeidet småbåtanlegg både i vannet og på land. 

Småbåtanlegget består av en privat småbåthavn og en gjestebrygge for allmenn bruk. 

 

Området som er regulert til lekeplass, området LEK1, omfatter opparbeidet balløkke og skal 

benyttes til ulike former for aktivitet. 

 

Øvrige områder som ligger mellom og rundt byggeområdene er i planforslaget regulert til 

friluftsområder, og skal benyttes til allment friluftsliv. 

 

 

 

VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 

 

Generelt 

I eksisterende del av hyttefeltet blir det generelt bare mindre justeringer av plankartet ved at 

dette tilpasses opparbeidede vegtraseer. Dette medfører at regulerte tomtegrenser også 

justeres i forhold til virkelig vegsituasjon. Det er positivt for hele feltet at det ryddes opp i 

uoverensstemmelser mellom plan og terreng. 

 

Den foreslåtte fortetting ved at det antall hyttetomter økes med 2 enheter vil selvfølgelig 

berøre de nærmeste eiendommene, men for feltet sett under ett er økningen så beskjeden at 

en eventuell negativ virkningen ansees å være minimal. 

 

Reguleringsbestemmelsene revideres og tilpasses bestemmelsene i gjeldende 

kommuneplan. Disse vi gjelde for hele hyttefeltet, og vil bl.a. gi mulighet for større 

utnyttelsesgrad av tomtene, og mulighet for bygging av frittliggende boder. 

 

Den vestre del av gjeldende plan er regulert til landbruksområde. Dette er i det nye 

planforslaget rettet opp og endret til friluftsområde, som er den naturlige bruk av området. 



Området er ikke et egnet landbruksområde og ligger innenfor området som i gjeldende 

kommuneplan er avsatt til fritidsbebyggelse. Som friluftsområde, vil området falle inn som en 

naturlig del av de øvrige friluftsområdene innenfor planområdet. 

 

 

Forhold til vann og vassdrag 

For vann og vassdrag vil det bli små endrede virkninger i forhold til gjeldende 

reguleringsplan. Byggegrenser mot vannet videreføres som i gjeldende plan, med en 

byggegrense på 20 m. Denne byggeforbudssonen ivaretar hensyn til natur- og miljøverdiene 

i strandsonen, og sikrer i tillegg allmennhetens tilkomst ved at adkomstvegen inn til 

hyttefeltet skiller foreslått ny bebyggelse fra strandsonen. 

 

 

Vannforsyning-/ og avløpsforhold 

Det nye delfeltet på 8 enheter vil bli forsynt med vann fra eget felles vannforsyningsanlegg, 

og avløpet vil bli samlet og renset i et felles avløpsrenseanlegg. Dette innebærer at det må 

søkes om en egen utslippstillatelse for delfeltet.  

De to nye enhetene som fortettes i eksisterende felt forutsettes tilknyttet eksisterende 

fellesanlegg. Kapasiteten til eksisterende fellesanlegg for vannforsyning og avløp må 

vurderes før byggetillatelse gis. Rettighet for tilknytning må også avklares. 

 

 

Tilgjengelighet for alle 

Alle hyttetomter har kjørbar adkomst og er tilgjengelig for alle. Dette gjelder også området 

avsatt til lekeområde og ballspill, samt badeområdet.  

 

 

Barn og unges interesser 

For barn og unge er det gode friluftsområder som er velegnet for fri lek og aktivitet. Dette 

gjelder også Lundevannet som gir store muligheter for friluftsliv til vanns. Internt i feltet er det 

en stor balløkke som ble opparbeidet i første byggetrinn av feltet. Denne kan benyttes til 

ballspill av forskjellig slag og til annen fysisk aktivitet. Badeområdet ligger sydvendt med en 

lun strand og et attraktivt friluftsområde i tilknytning. 

 

 

Risiko- og sårbarhetsvurdering 

Siden en vesentlig del av planarbeidet består i tilpassing til et opparbeidet hyttefelt som 

allerede er vurdert i forhold til risiko og sikkerhet, finner vi det ikke nødvendig å gjennomføre 

en fullstendig ROS analyse for planen. Det er heller ikke brakt inn nye elementer av 

betydning, som skulle fremkalle behov for dette. I stedet har vi valgt å gjøre en enkel risiko- 

og sårbarhetsvurdering, spesielt knyttet til de nye byggeområdene som er lagt inn i 

planområdet. 

 

 

 

 

 

 Natur 



De nye foreslåtte tiltakene innen planområdet vil ikke være i konflikt med kjente, 

særegne natur eller miljøverdier. Den viktigste naturverdien er strandsonen mot 

Lundevannet. Denne er med unntak av foreslått område for avløpsrenseanlegg, 

bevart fra inngrep. Renseanlegget må nødvendigvis plasseres i strandsonen på 

grunn av terrengforhold og mulighet for tilknytning av nye hytter. Selve renseanlegget 

er lite i omfang og består av et bygg på ca. 2,0 x 3,0 m.  

Som et avbøtende tiltak gis det bestemmelser om at bygningen skal utføres i egnede 

materialer og med duse farger, som harmonerer med naturen 

 

I forhold til Naturmangfoldloven er det ikke registrert sårbare arter innenfor eller i 

tilknytning til planområdet. En har derfor ikke vurdert det som nødvendig å iverksette 

spesielle forebyggende tiltak, i tillegg til det som ligger inne i gjeldende 

forurensningslovverk. 

 

 Friluftsliv 

Allmennhetens tilgang til strandsonen er en viktig for friluftslivet generelt. 

Lundevannet er et attraktivt vann for allsidig vannbasert friluftsliv, og tilkomsten til 

dette er god. Dette gjelder både i område for småbåthavn og badeområdet lengst sør 

i planområdet. I forhold til det nye delfeltet, er tilkomsten til strandsonen sikret ved at 

adkomstvegen inn til hyttefeltet er ført langs vannet. Foreslått bebyggelse i nytt delfelt 

er trukket opp og inn i terrenget, slik at det ikke skal påvirke aktiviteter i strandsonen. 

  

 Flom 

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

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

vannivåer 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. Ved denne vannstanden er det kun èn eksisterende hytte i feltet 

som vil bli berørt. 

 

 Rasfare 

Området er ikke rasutsatt, hverken i forhold til jord eller snøras. 

 

 Forurensning 

Forurensing av Lundevannet som følge av sanitærutslipp ansees som eneste 

forurensningskilde av betydning innen planområdet. Eksisterende avløpsrenseanlegg 

er dimensjonert for 28 hytteenheter, hvorav 26 enheter er tilknyttet i dag. De 

gjenstående tilknytningene er tomt nr. 4 og 7 i gjeldene plan. Renseanlegget fungerer 

godt uten vesentlige driftsproblemer. For tilknytning av ytterligere 2 hytter internt i 

hovedfeltet må det gjøres en ny vurdering av renseanleggets kapasitet. 

 

Avløpet fra det nye delfeltet skal samles og renses i et eget avløpsrenseanlegg 

plassert innenfor området AA2. Anlegget dimensjoneres og bygges i henhold til 

kommunens forskrift , og i henhold til krav gitt i utsippstillatelse som omsøkes før 

delfeltet bygges ut. 

  

 

 



 Trafikk 

Den foreslåtte økning av antall hytter fra 28 til 38 enheter vil generere en økt 

trafikkmengde. Vurdert i forhold til dagens infrastrukturs kapasitet, ansees en økt 

trafikkmengde av denne størrelse som uproblematisk. Både i forhold til støy og 

sikkerhet.  

 

 Samfunnsikkerhet 

Fremkommelighet for nødetatene er normalt god i hyttefeltet. Det er kjørbar veg for 

utrykningskjøretøy frem til alle hytter, og vegene blir vintervedlikeholdt. Det er kun en 

tilgjengelig adkomst inn til feltet, men dette vurderes som uproblematisk da det ikke er 

faste bosetninger innenfor planmområdet. 

 

 

Mulige negative konsekvenser som har framkommet under vurdering av planens virkning og 

sårbarhet i forhold til natur, friluftsliv, flom, rasfare, forurensning, trafikk og 

samfunnssikkerhet er redusert ved at avbøtende tiltak er tatt inn i bestemmelsene til 

planforslaget. Så lenge disse avbøtende tiltak blir ivaretatt, vil det være liten risiko forbundet 

med gjennomføring av planen, og sårbarheten dertil liten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moi, 07.03.2016 
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