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INNLEDNING 

Hammeren barnehage har behov for å utvide bygningsmassen slik at det kan legges til rette 

for en mer funksjonell drift av barnehagen. Et nytt bygg vil muliggjøre mer hensiktsmessige 

gruppeinndelinger samtidig som at disponibelt uteareal økes betydelig. Antall barn forventes 

å være som i dag.  

 

For å dekke utvidelsesbehovet har Hammeren barnehage inngått avtale med eier av 

naboeiendommen, gnr. 27, bnr. 11, om å overta et areal på ca. 1,5 da. Dette arealet er i 

gjeldende reguleringsplan avsatt til boligformål, planlagt for 2 tomter. 

 

Langs søndre grense av nytt barnehageområde er det avsatt et areal til privat kjøreveg. 

Dette er avsatt etter avtale med eier av bnr. 11 for å gi midlertidig adkomst til to 

erstatningstomter som er regulert øst for barnehagetomten. Veien skal også tjene som 

tilkomst til landbruksarealene på Hammeren. 

 

Som følge av barnehagens arealbehov er den regulerte hovedadkomstvegen på Hammeren 

parallellforskjøvet ca. 4 meter mot øst i forhold til dagens regulerte trase. 

 

 

 

PLANPROSESS 

 

Oppstartsmøte 

Oppstartsmøte ble avholdt på Lund rådhus den 06.09.2017. Referat fra oppstartsmøte følger 

vedlagt. 

 

 

Varsling om oppstart planarbeid 

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

offentlige myndigheter, samt med annonse i avisen Agder den 06.12.2016. Det vedlegges 

kopi av oppstartsvarsel datert 25.09.2017, 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 

 Per Christoffer Salvesen, Moiveien 18, 4460 Moi 

 Benny Nysted v/Egil Nysted, Nystedveien 8, 4460 Moi 

 Borghild Nysted, v/Knut Nysted, Jakob Askelands vei 11, 4314 SANDNES 
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Innspill til oppstartsvarsel 

Innen tidsfristens utløp, 01.11.2015, kom det 3 innspill til oppstartsvarselet. Kopi av samtlige 

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

med etterfølgende kommentar. 

 

 Fylkesmannen i Rogaland, datert 16.10.2017 

Påpeker at planarbeidet må sikre gode uteareal i tråd med rikspolitiske retningslinjer 

for barn og unge. 

Det må skaffes fullverdig erstatningsareal for eksisterende friareal som beslaglegges 

som byggeområde. 

Det må foretas vurderinger etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. 

 

Kommentar: 

Fylkesmannens uttalelse tas til etterretning og arbeides inn i planforslaget 

   

 

 Statens vegvesen, datert 27.10.2017 

Forutsetter at adkomsten mot fv. 1 forblir uendret, og tar forbehold om ytterligere 

merknader når planen legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Kommentar: 

Adkomsten blir ikke endret. 

 

 

 Rogaland fylkeskommune, regionalplanavdelingen, 25.10.2017 

Påpeker at det må legges vekt på å sikre barnehagen tilstrekkelige arealer, også 

uteoppholdsområder.  Siden utvidelsen berører et friområde, oppfordres det til en 

utforming der barnehagens uteoppholdsområde også kan brukes utenom 

åpningstiden. 

Det er viktig å sikre trygg adkomst til barnehagen. Siden barnehagen ligger så 

sentralt plassert, bør det settes av god plass til sykkelparkering 

 

 Kommentar: 

Fylkeskommunens uttalelse tas til etterretning og arbeides inn i planforslaget. 

Endringen innebærer ikke økning av antall barn i barnehagen, og nåværende 

kapasitet på sykkelparkering vurderes som god. 

 

 Rogaland fylkeskommune, kulturavdelingen, datert 27.10.2017 

Kulturavdelingen ber om utfyllende informasjon om gjeldende reguleringsplaner i 

området, for å kunne vurdere om det er behov for undersøkelser i forhold potensielle, 

ikke registrerte kulturminner innen planområdet. Dersom undersøkelsesplikten ikke er 

ivaretatt i tidligere planprosesser vil det være behov for en befaring før endelig 

uttalelse kan gis til planen.  

 

Kommentar: 

Det forespurte materiellet er oversendt kulturavdelingen. En eventuell befaring må 

gjennomføres senest innen høringsfristen når planutkastet legges ut til offentlig 

ettersyn. 
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 Per Christofer Salvesen, udatert 

Salvesen er nabo til det nye barnehageområdet i nord. Han har ved alle anledninger 

protestert mot gjeldene reguleringsplans disponering av Hammeren generelt, og 

påpeker at den gjeldende reguleringsplanen er foreldet og ubrukelig, både når det 

gjelder arealutnyttelse og andre verdier i området.  

Han ber konkret om at den regulerte hovedadkomstvegen tas bort fra plankartet på 

hans eiendom. 

 

Kommentar: 

En eventuell annen arealbruk for området på Hammeren må sees i en større 

sammenheng, - på kommunedelplannivå. Fjerning av nevnte veg kan derfor ikke 

imøtekommes i denne lokale reguleringsendringen. Adkomstvegen foreslår skjøvet 

ca. 4 m mot øst, men vil ikke beslaglegge mer grunnareal enn i gjeldende plan. 
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BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

Planområdet ligger i tilknytning til eksisterende barnehageområde. Hammeren barnehage 

består av to bygg, oppført i to byggetrinn. Den forestående utvidelse av barnehagens 

bygningsmasse blir tredje byggetrinn.  

 

Planområdet går litt inn i adkomstvegen til barnehagens østre bygg og strekker seg videre 

østover på et område som i dag drives som landbruksareal. Planområdet er ubebygd og 

regulert til boligområder og offentlig friområde/lekeplass. De regulerte byggeområdene på 

Hammeren har regulert adkomst fra Nystedveien, øst for planområdet. Denne adkomstvegen 

er ikke bygget. 

 

Planområdet er et eldre kulturlandskap med dyrkede eiendomsteiger adskilt av steingjerder. 

Det er ingen høyproduktiv drift av landbruksområdene som i dag blir holdt i hevd ved 

leieslått. 

 

 

BESKRIVELSE AV PLANFORSLAG 

 

Reguleringsformål 

Følgende reguleringsformål inngår i planforslaget: 

 

1. Bebyggelse og anlegg 

 Område for barnehage, området BBH1 

 Områder for frittliggende boligbebyggelse, områdene BFS1 – BFS3 

 Område for lekeplass, omrpådet BLK1 

 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 Områder for kjøreveg, områdene o_SKV1, f_SKV2 og SKV3 

 Område for parkering, området f_SPA1 

 

 

 

 

Bruk av området 

Hovedformålet med endring av gjeldende reguleringsplaner 

er et behov for utvidelse av barnehageområdet, både 

bygningsmessig og uteoppholdsområde. Utvidelsen består i 

at to boligtomter på bnr. 11 foreslås omregulert til 

byggeområde for barnehage, området BBH1.  

 

Det nye barnehageområdet foreslås regulert i sammenheng 

med eksisterende område ved at et 4,0 m bredt friareal 

langs nåværende barnehages søndre grense fjernes. Dette 

arealet erstattes ved at område for lekeplass, området 

BLK1, utvides tilsvarende.  
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Det foreslås også en 3,0 m bred privat veg langs nytt 

barnehageareals søndre grense (SKV3).  

Denne vegen skal benyttes som adkomst til nåværende 

landbruksarealer øst for barnehagen, samt som midlertidig 

adkomst til 2 boligtomter på bnr. 11, i området BFS2.  

 

 

 

Parkeringsområdet f_SPA1, i nordre ende av barnehagens adkomstveg, 

er avsatt til parkering ved levering og henting av bevegelseshemmede 

barn. Det er kun forutsatt korttidsparkering i dette området. 

 

 

 

 

Innenfor området som er avsatt til barnehageformål, området BBH1, 

kan det oppføres nytt barnehagebygg i en etasje med tillatt bebygd 

areal inntil 500 m2 (T-BYA). Maksimal bygningshøyde settes til 8,0 m 

over gjennomsnittlig terrengnivå. 

Resterende del av barnehageområdet som totalt er på ca. 1500 m2, 

skal benyttes som uteareal for barnehagen. Dette skal utformes slik at 

minst 50 % av arealet blir tilgjengelig for alle brukergrupper. 

Uteområdet kan møbleres og bebygges med boder/utstyrsbygg etter 

barnehagens behov. 

Området skal inngjerdes forskriftsmessig med barnesikre porter. 

Lekeapparater og annet utstyr skal utføres forskriftsmessig med bl.a. 

med støtdempende underlag. 

 

 

Den regulerte kjørevegen i planområdets østre del, området o_SKV1, er en parsell av 

regulert hovedadkomst til Hammerenområdet. Det er en liten endring i dette vegarealet ved 

at vegen er parallellforskjøvet ca. 4 meter mot øst. Dette er gjort for å sikre tilstrekkelig nytt 

areal til utvidelse av barnehagen. 
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VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 

Planforslaget vil få minimale negative virkninger på omgivelsene. Planområdet ligger i 

tilknytning til dagens barnehage og vil bli en naturlig utvidelse av barnehagens areal. Det 

planlegges ikke et økt antall barn i barnehagen, utover naturlig vekst. Dette innebærer at 

utvidelsen ikke vil generere mer trafikk, eller økt parkeringsbehov for bil/sykkel. 

 

For barnehagen vil endringen bety mulighet for omorganisering av disponible arealer slik at 

det kan oppnås en mer funksjonell bruk i forhold til gruppedelinger, osv. Barnehagens 

uteareal vil bli økt med ca. 1000 m2 fra ca. 7600 m2 til ca. 8600 m2. Dette er godt over den 

veiledende normen for uteareal som tilsier minimum 4500 m2. Barnehagen har maksimalt 

150 plasser. 

 

Det utvidede barnehagearealet, BBH1, ligger i tilknytning 

til foreslått lekeplassareal, BLK1, som er utvidet i forhold 

til gjeldende plan. Dette er en gunstig plassering med 

tanke på bruken av områdene sett under ett.  

Utenom barnehagens åpningstid kan utearealet benyttes 

til lek av barn i nærområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VURDERING ETTER NATURMANGFOLDSLOVEN 

I direktoratet for naturforvaltnings naturbase framkommer det ikke opplysninger eller 

avdekninger av truede eller verdifulle arter eller naturtyper i området. Planforslaget baserer 

seg på eksisterende og tilgjengelig informasjon, og oppfyller i så måte kravet i 

naturmangfoldlovens § 8. 

Siden planforslaget ikke kommer i konflikt med slike naturtyper, kommer ikke 

naturmangfoldlovens § 9 om «føre var» prinsippet til anvendelse. 

Planforslaget vil i minimal grad påvirke økosystemet og heller ingen truede arter (NML §10).  

 

Etter en helhetlig vurdering konkluderes det med at det planlagte tiltaket ikke medfører skade 

på naturmangfoldet i eller i tilknytning til planområdet.  

 

 

BARN OG UNGES INTERESSER 

Barn og unges interesser vil bli godt ivaretatt i planforslaget. Det er i dag trygg og sikker 

gangvei fram til barnehageområdet.  

Opparbeidelse av nytt uteområde med lekeareal og uteoppholdsareal vil gi en positiv effekt 

for barn og unge i nærmiljøet, i og med at arealene kan benyttes av disse utenom 

barnehagens åpningstid. 
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UNIVERSELL UTFORMING/TILGJENGELIGHET FOR ALLE 

Adkomsten til barnehagen samt uteområdet vil være tilgjengelig for alle brukergrupper ved at 

det etableres korttidsparkeringsplass for levering/henting av barn i området f_SPA1. 

Terrengets nivåforskjell innenfor planområdet gjør det nødvendig med etablering av denne 

for å oppnå den ønskede tilgjengelighet. 

 

 

ØVRIGE VURDERINGSKRITERIER 

Ut fra reguleringsendringens begrensede omfang, har en kun gjennomført en enkel ROS-

vurdering basert på vedlagt sjekkliste. Som det framgår av sjekklisten er det få sårbare 

faktorer som vil bli berørt av tiltaket.  

Et punkt som er nevnt er faren for at kulturminner og kulturlandskap vil gå tapt ved 

effektuering av planen. Dette gjelder hovedsakelig eksisterende steingjerde i grensen mellom 

gammelt og utvidet barnehageområde. I den grad det er mulig, bør dette mest mulig av 

gjerdet bevares som et element i barnehagens uteområde. 

 

Tiltaket er ikke spesielt utsatt for risikofylte hendelser som det må iverksettes 

kompenserende tiltak for å forebygge. De nevnte risikoforhold med bortfall av teknisk 

infrastruktur vurderes ikke å være så betydelige at det må iverksettes tiltak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moi, 04.12.2017  (16.04.2018 - korrigert etter 1. gangs behandling)  

 

 

Kurt Kjellesvik 
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VEDLEGG 

 

Referat fra oppstartsmøte, datert 06.09.2017:     vedlegg 1 

Annonsetekst oppstartsvarsel, datert 04.12.2017:     vedlegg 2 

Oppstartvarselbrev til myndigheter og berørte parter, datert 25.09.2017  vedlegg 3 

Innspill fra Fylkesmannen i Rogaland, datert 16.10.217    vedlegg 4 

Innspill fra Statens vegvesen, datert 27.10.217     vedlegg 5 

Innspill fra Rogaland fylkeskommune, regionalavdelingen, datert 25.10.2017 vedlegg 6 

Innspill fra Rogaland fylkeskommune, kulturavdelingen, datert 27.10.2017 vedlegg 7 

Innspill fra Per Christoffer Salvesen       vedlegg 8 

Sjekkliste ROS         vedlegg 9 

Reguleringsbestemmelser        vedlegg 10

     

 

 

 


