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1.  FORORD 

På vegne av Bent Johnny Mydland AS fremmes forslag til detaljreguleringsplan for en del av 

gnr. 17, bnr.5, Haukenesoden på Skåland. Området grenser i syd til Haukenes hyttefelt på 

gnr. 13, bnr. 5, og er i gjeldende kommunedelplan avsatt som byggeområde for 

fritidsbebyggelse. 

 

I starten av planprosessen har det framkommet ønske om å legge til rette for et mindre antall 

boliger i en separat del av planområdet. Dette er informert om i utsendt oppstartsvarsel, og 

er inntatt i planarbeidet. 

 

Planforslaget legger opp til 20 hyttetomter i øvre og søndre del av planområdet, samt 5 

boligtomter ned mot fylkesveien, i nordre del. Alle hytte- og boligtomter har felles adkomst fra 

fylkesveien, lokalisert på en eksisterende skogsbilvegavkjørsel. Avkjørselen skal ombygges 

for utvidet bruk og dimensjoneres som kryss. Fra nytt kryss og frem til byggeområdene følger 

adkomstvegen eksisterende skogsbilveg. 

 

I tilknytning til byggeområdene er det i planen vist badeplass og småbåthavn i Lundevannet. 

Småbåthavnen er forbeholdt tomteeiere innen planområdet. 

 

 

 

 

 

 

Moi, 17.11.2016 

 

 

Kurt Kjellesvik 

Siv.ing. 
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2. INNLEDNING 

Bent Johnny Mydland AS fremmer forslag til ny detaljreguleringsplan for Haukenesodden 

hyttefelt på Skåland i Lund kommune. Området ligger i nord/øst hellingen ned mot 

Lundevannet, adskilt fra vannet av fylkesveg 2 som følger strandsonen i ytterkant av 

planområdet. Området er ubebygget og delvis skogkledd. Det aller meste av hogstmoden 

skog er tatt ut i løpet av de siste årene. 

 

Innenfor området planlegges det ca. 20 hyttetomter og 5 boligtomter i et separat felt, adskilt 

fra hyttebebyggelsen.  

 

 

 

3. PLANPROSESS 

 

Oppstartsmøte 

Oppstartsmøte ble avholdt på Lund rådhus den 15.01.2016. 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 05.02.2016.  

Det vedlegges kopi av oppstartsvarsel datert 02.02.2016, samt kopi av annonsetekst 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 

 Sigvart Skåland, Strannen 2, 4460 MOI 

 Osmund Skåland, Lilandsveien 11, 4460 MOI 

 Roy Kennet Kjellesvik, Strannen 343, 4460 MOI 

 Arne Ingvar Bærland, Gamle Somavei 19, 4313 SANDNES 

 Kurt Sør-Reime, Slåttevegen 9, 4330 ÅLGÅRD 

 Jan A Samuelson. Kobberveien 95, 4313 SANDNES 

 Kolbjørn Horpestad, Nordsjøvegen 1564, 4365 NÆRBØ 
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Innspill til oppstartsvarsel 

Innen tidsfristens utløp, 05.03.2016, har det kommet 3 innspill til oppstartvarselet. Kopi av 

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

innspillene, med etterfølgende kommentar. 

 

 

 Rogaland Fylkeskommune, (17.02.2016) 

Fylkeskommunen forutsetter at planarbeidet vil være i samsvar med kommuneplanen 

som på uttalelsestidspunktet enda ikke var vedtatt. Påpeker at det i siste utgave av 

kommuneplanen ikke var åpnet opp for spredt boligbygging innenfor planområdet. 

For å unngå at hyttene skal bli dominere i landskapsbildet må det legges vekt på 

landskapstilpasning når hytter og veger plasseres. 

 

Kommentar:  

Vedtatt kommuneplan åpner ikke for boligbygging i planområdet, men forslagsstiller 

ønsker likevel at det legges til rette for et mindre separat boligområde da forholdene 

ligger godt til rette med tilgjengelig infrastruktur. Det er også vist interesse for boliger i 

området.  

Fylkeskommunens innspill om landskapstilpasning tas med i det videre planarbeidet. 

  

 Fylkesmannen i Rogaland, (26.02.2016) 

Fylkesmannen mener planarbeidet må være i samsvar med kommende 

kommuneplan for Lund, og at planarbeidet må stilles i ro til kommuneplanen er 

vedtatt. 

 

Kommentar: 

Fylkesmannens innspill ble tatt til følge og planarbeidet stilt i ro til kommuneplanen 

ble godkjent etter mekling. Som nevnt i kommentar til fylkeskommunens innspill, er 

det lagt inn et boligområde som ikke er i samsvar med kommuneplanen. 

  

 Statens vegvesen, region vest (03.03.2016) 

Tiltak i tilknytning til fv. 2 skal utføres iht. vegnormalene og skal sendes vegvesenet til 

gjennomsyn. Avkjørselen skal opparbeides med kryssutforming med siktkrav 6 x 112 

meter (10 x 112 meter), og det angis bestemmelser for frisiktsoner og 

byggeforbudsone langs veien. Byggegrense langs fv. 2 settes til 15 meter fra 

senterlinjen. 

Det skal reguleres et 3 m bredt belte med formål «annen veggrunn» langs fv. 2. 

 

Kommentar:  

Vegvesenets innspill etterkommes i planarbeidet. 
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4. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

 

Planområdet ligger lengst sør på gnr. 17, bnr. 5, og grenser til det 

etablerte hyttefeltet på nabobruket, gnr. 13, bnr. 5. Området ligger i 

nord- og østhellingen under Haukenesfjell,  

med flott utsikt over Lundevannet. Det meste av skogen i området 

er tatt ut, men på enkelte partier er det beholdt noe løvskog og 

yngre furuskog.  

 

Grunnforholdene består hovedsakelig av løsmasser med 

varierende mektighet og bonitet, men også fjell i dagen. 

Sidearealene til eksisterende skogsbilveg viser skrinne 

løsmasselag i noen områder. Grunnen ansees som stabil og egnet 

som byggegrunn. 

 

 

5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAG 

 

Reguleringsformål 

Følgende reguleringsformål inngår i planforslaget: 

 

1. Bebyggelse og anlegg 

 Område frittliggende boligbebyggelse, området BFS 

 Områder for fritidsbebyggelse, områdene BFR1 – BFR4 

 Område for nettstasjon, området o_BKT1 

 Område for avløpsanlegg, området f_BKT2 

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

f_BBS 

 Område for uteopphold, området f_BUT 

 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 Område for offentlig kjøreveg, området o_SKV1 

 Område for privat kjøreveg, området SKV 

 Område for gangveg, området SGG 

 Områder for annen veggrunn 

 

3. Grønnstruktur 

 Friområder, områdene GF1 – GF8 

 Område for badeplass, området GB 

 

Fareområder 

 Område for rasfare 
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Avgrensninger 

Planområdet er vist på plankartet med plangrense og samsvarer i hovedsak med 

kommuneplanens avgrensning. I sørvestre del er planområdet trukket litt lenger mot vest for 

å innlemme fangvoll for steinskred. I Lundevannet er planområdet strukket litt ut for å gi plass 

til småbåtanlegget. I syd grenser planområdet mot gnr. 13, bnr. 5, mens det i vest er 

innlemmet den eksisterende skogsbilvegtraseen, som skal benyttes som hovedadkomstveg 

til området. 

  

Bruk av området 

Bebyggelse og anlegg 

Hovedformålet med reguleringsplanen er å legge til rette for hyttebygging med tilhørende 

aktiviteter og arealbruk. Denne bruk er i tråd med kommuneplanens disponering av området. 

 

I planforslaget er det vist i alt 20 hyttetomter, fordelt på 4 byggeområder. Hyttetomtene har 

størrelser fra ca. 750 m2 til ca. 1550 m2. For å oppnå en jevnere utnyttelse av tomtene, er det 

lagt opp til større tomter i skrånende terreng enn tomter på flatere områder.  

 

I begynnelsen av planarbeidet kom det ønske fra forslagsstiller om å legge til rette for et 

mindre antall boligtomter på et eget delområde, i utkanten av planområdet. I planforslaget er 

det derfor vist 5 boligtomter i nordre 

del av planområdet, ned mot 

fylkesveien. Dette er tomter med 

størrelser fra ca. 1250 m2 til ca. 

1500 m2. Boligtomtene er knyttet til 

samme adkomstvegsystem som 

hyttetomtene, med felles avkjørsel 

fra fylkesveien. Også for 

boligtomtene er det stilt krav om 

oppstillingsplass for 2 biler på egen 

tomt. 

Boligtomter 

 

I tilknytning til boligområdet, og med adkomst fra den interne adkomstvegen, er det vist et 

byggeområde for avløpsanlegg. I 

dette området skal det etableres 

felles avløpsrenseanlegg for 

samtlige boliger og hytter innen 

planområdet. Det er også regulert 

en tomt for nettstasjon nord for 

byggeområde BFR1.  

Renseanlegg                Nettstasjon/trafo 

 

På motsatt side av adkomstvegen, i forhold til boligtomtene, er det regulert et 

uteoppholdsområde og en lekeplass. Dette kommer i tillegg til de store friområdene som er 

lagt mellom byggeområdene. Lekeplassen på 200 m2 skal opparbeides som nærlekeplass 

med 3 lekeapparater for mindre barn. Uteoppholdsarealet skal kunne benyttes av unge og 

voksne til ulike aktiviteter, og rekreasjon. 
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Infrastruktur 

Alle tomter har kjørbar adkomst, og er tilknyttet felles adkomstveg med avkjørsel fra 

fylkesveien. I bestemmelsene stilles det krav om at alle tomter skal ha biloppstillingsplass for 

2 biler på egen tomt. Vestre del av adkomstvegen ligger utenfor området som er avsatt til 

byggeområde i kommuneplanen. For å redusere naturinngrepet, samt for å legge til rette for 

en god og funksjonell adkomstveg, har en valgt å benytte eksisterende skogsbilvegs trase 

som adkomst.  

 

 

Avkjørselen til feltet bygges som kryss, iht. vegvesenets merknad, med siktkrav på 6 x 112 

m. Dette kravet gjelder for ÅDT<100. 

Beregnet ÅDT ut fra vegnormalenes 

bestemmelser er 70 kjøretøy. Det 

legges til grunn 27 faste bosetninger i 

avstand 8 – 27 km fra sentrum, - 2,6 

turer pr. bolig. 

 

 

Avkjørsel fra fylkesveg 2 

 

Internt i feltet etableres 

det gangforbindelser til 

strandsonen, 

fylkesveien og til 

nabofeltet i sør.  

 

 

 

Gangforbindelse til stranda     Gangsti til nabofelt 

 

 

Grønnstruktur og småbåthavn 

I tilknytning til friområdene på nordsiden av fylkesveien er det vist badeområde og område 

for småbåthavn. Området for småbåthavn er regulert til småbåtanlegg i sjø/vassdrag, med 

tilhørende strandsone. Området skal benyttes i tilknytning til boliger og hytter i planområdet, 

og det er derfor ikke stilt krav om egen parkeringsplass for båthavna. Det vil heller ikke være 

kjøreveg ned til båthavna, slik at sjøsetting og vedlikehold av båtene må finne sted på andre, 

tilrettelagte områder. 

Gangadkomst til 

småbåthavna blir via sti 

over friluftsområdet i nord. 

Det legges til rette for 

gangkryssing av 

fylkesveien nord for 

boligtomt B1, hvor det er 

god sikt i begge retninger. 

 

Badeplass (GB) og småbåthavn 
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Fareområde for ras – og skredfare 

I vestre del av planområdet, øverst i hytteområdet, er det avsatt et fareområde for ras og 

skredfare. Området er avsatt etter at en skredfaglig utredning konkluderer med at enkelte 

punkter er utsatt for steinsprang og erosjonskred.  

 

Skredfaglig rapport angir avbøtende tiltak som må gjennomføres for at byggeområdet skal ha 

tilstrekkelig sikkerhet i forhold til teknisk forskrift. De beskrevne, avbøtende tiltakene er: 

 

 Fjellrensk og fjerning av nærmere angitte fjellblokker 

 Etablering av fangvoll nedenfor områder utsatt for ras 

 Kontrollert drenering og bortleding av overvann 

 Fjerning av en foreslått tomt som ligger utsatt for erosjonskred 

 

De beskrevne, avbøtende tiltakene er tatt inn i reguleringsbestemmelsene som 

rekkefølgekrav. 

 

 

6. VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 

 

Landskapstilpasning 

Hytteområdet ligger i nordøstvendt skrånende terreng, med Haukenesfjellet som bakvegg. 

Bebyggelsen gis en terrassert lokalisering og utføres med mørke og duse farger som glir 

naturlig inn i landskapet. 

Gjennom reguleringsbestemmelsenes krav til maksimalt byggehøyde og bebygget areal, vil 

en unngå en ruvende og dominerende bebyggelse.  

 

Kulturminner 

Det er ingen registrerte kulturminner innenfor planområdet. 

 

Naturkvaliteter 

Innenfor planområdet er det ikke registrert noen truede eller sårbare naturtyper. Siden det 

meste av planområdet består av nylig avvirket gran og furuskog, finnes det i området kun en 

mindre forekomst av ung lauvskog, samt bunnvegetasjon av ulik slag. På sikt vil området 

igjen vokse til med ulik lauvskog.  

 

Forurensing og utslipp 

Planområdet vil ikke bli påvirket av forurensning fra luft eller av støy. Lundevannet vil være 

resipient for det felles avløpsanlegget som skal betjene hele bebyggelsen innen området. 

Det er satt strenge rensekrav til avløpsanlegget, med 90 % reduksjon av fosfor og organisk 

stoff, BOF5. Dette er forurensningsforskriftens strengeste renseklasse, og benyttes der det er 

brukerinteresser knyttet til resipienten. Renset avløpsvann vil holde badevannskvalitet og vil 

ventelig ikke påvirke bruken av Lundevannet. Utslippspunktet vil ligge på ca. 15 m dyp og 

under sprangsjiktet i vannet. 

 

Universell utforming 

Samtlige bolig- og hyttetomter vil ha kjørbar veg frem til tomtegrensen, med universelt 

utformet adkomst. Det samme gjelder området som er avsatt til uteopphold og lek.  
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Barn og unges interesser 

Både for hytteområdene og for boligområdet vil barn og unges interesser bli svært godt 

ivaretatt. Både internt i planområdet og utenfor dette er det store og varierte fri- og 

friluftsområder som innbyr til variert og allsidig aktivitet. På en del av uteoppholdsarealet som 

ligger sentralt i planområdet, skal det tilrettelegges med lekeplass for de minste barna.  

 

Barna som vokser opp i boligområdet vil ha trygg og sikker skoleveg i form av offentlig 

skoleskyss.  

  

Grønnstruktur 

Som nevnt er byggeområdene omgitt av store friluftsområder. Den interne adkomstvegen 

knyttes øverst opp mot traktorvegen, som fører opp til vide naturområder på Haukenesfjell. 

De interne friområdene bryter opp feltet og trekker naturen inn mot byggeområdene. 

I tilknytning til friområdet mellom fylkesveien og Lundevannet er det planlagt badeplass og 

båthavn med mulighet for aktivitet både på land og på vann. 

 

Estetikk, tiltaket samt omgivelsene 

Ved opparbeidelse av infrastruktur og tomter vil det bli lagt stor vekt på estetikk og 

landskapstilpasning. Store og ruvende skråninger skal om mulig unngås, og det skal i 

bestemmelsene sikres rask revegetering av berørte arealer med stedegne arter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

7. KONSEKVENSVURDERING 

 

Friområde/småbåtanlegg 

Planforslaget viser et område for småbåtanlegg i sjø og vassdrag i tilknytning til friområdene 

langs strandsonen. Innenfor området planlegges det flytebrygger med båtplass for de 

fastboende og for hytteeierne i feltet. Det forutsettes gangadkomst fra eiendommene til 

båthavna, og det vil ikke bli tilrettelagt for opptrekk eller vedlikehold av båter innenfor 

området.  

 

Etablering av småbåthavn kan gi negative konsekvenser i forhold til støy og annen 

forurensning. Søl av oljeholdige væsker, eller lekkasje fra motorer kan forårsake lokale, 

midlertidige forurensninger. Dette ansees ikke å være en alvorlig konsekvens da det ikke er 

registrert sårbare eller truede naturarter i området. Lundevannet er også en stor innsjø som 

sikrer god fortynning av eventuell vannforurensning.  

 

Tilrettelegging for småbåthavn vil naturlig medføre økt båttrafikk, og med denne økt støy til 

omgivelsene. Bruken av Lundevannet til båtutfart har de senere årene hatt en betydelig 

økning. Lundevannet utgjør sammen med Sirdalsvannet et sammenhengende vannsystem 

for båtutfart, og det føres en bevist politikk på å ta i bruk vannet til forskjellig slags utfart. Å 

etablere en småbåthavn, ansees derfor å være tilrettelegging for en naturlig fritidsaktivitet i 

tilknytning til bolig- og fritidsbebyggelsen. Utfartsaktiviteten i tilknytning til småbåtanlegget 

vurderes derfor ikke til å gi noe vesentlig negativt konsekvensbidrag i forhold til den samlede 

båttrafikken på vannet.  

 

Sikkerhetsmessige konsekvenser i forhold til småbåtanlegget vurderes først og fremst til å 

være knyttet til adkomsten til. Gående trafikanter fra byggeområdene på sørsiden av 

fylkesveien må krysse denne for å komme ned til havna. Dette gjelder også brukerne av 

badeplassen vest for havna.  

Det er i planforslaget foreslått et krysningspunkt for gående vis a vis tomt B1. Dette er et trygt 

og oversiktlig krysningssted hvor fylkesveien kan krysses med høy grad av sikkerhet. Det at 

trafikkmengden på fylkesveien er så lav som 70 kjøretøy i døgnet (beregnet ÅDT), gjør også 

at risikoen med kryssing blir liten. 

 

 

Boligfelt 

Som nevnt ovenfor er det i nordre del av planområdet vist er byggeområde for 5 boliger. I 

kommuneplanen er hele planområdet avsatt til fritidsbebyggelse, og boligformål vil derfor 

stride mot kommuneplanens disponering. Bakgrunnen for at området er foreslått er 

grunneiers ønske, samt etterspørsel etter mer større og spredtliggende boligtomter enn i 

sentrale boligfelt.  

 

Boligtomtene er lokalisert samlet i et eget felt, og med samme felles adkomstveg som 

hytteeiendommene. En kombinasjon av fritidsboliger og spredte boliger i et felt som 

Haukenesodden, ansees ikke å ha negative konsekvenser for noen av partene. I tilknytning 

til boligtomtene er det på motsatt side av adkomstvegen avsatt et stort og variert områder for 

uteopphold. På dette området skal det som nevnt tilrettelegges lekeplass for mindre barn.  

 



11 
 

 

 

 

Den lave trafikkbelastningen på fylkesveien gjør at det ikke vil bli noen negative 

konsekvenser i forhold til vegtrafikkstøy. Sikker veg til skolen på Moi er sikret med gratis 

skoletransport.   

 

 

Konklusjon 

En samlet vurdering av konsekvensene med å gjennomføre nevnte arealdisponeringer, viser 

små negative konsekvenser, Vi anbefaler derfor den foreslåtte arealbruk, også for 

boligområdet som ikke er i tråd med kommuneplanens disponering. 

 

 

8. ROS-ANALYSE 

Det er utarbeidet egen ROS-analyse som følger vedlagt planbeskrivelsen. I ROS-analysen er 

de ovenfor nevnte, avbøtende tiltakene i forhold til rasfare beskrevet, samt avbøtende tiltak 

ved å legge til rette for en kanalisert og sikker fotgjengerkryssing av fylkesveien på vist sted i 

plankartet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moi, 17.11.2016 
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