
 

 
 

 
LUND KOMMUNE

 
 
 
 
 
 

 
 
Saksnummer Utvalg/komite
050/18 Plan-, nærings

051/18 Kommunestyret
 
 

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR MOI SENTRUM OG 
HAMMEREN BARNEHAGE 2 
EGENGODKJENNING 

 
 
Rådmannens forslag til vedtak:
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12
reguleringsplanene for Hammeren barnehage 2 og Moi sentrum slik den ble lagt ut til 
offentlig ettersyn, men med følgende tillegg til pkt. 5 i planbestemmelsene:

1. Det skal være sol ved jevndøgn kl. 15.00 på minst 50 % av arealet
2. Arealet skal ha solrik beliggenhet, være skjermet 

tilfredsstillende lysforhold. Videre skal de være sikret mot støy, forurensning og annen 
helsefare. 

3. Arealet skal legge til rette for forskjellige typer lek til ulike aldersgrupper i tråd med 
rikspolitiske retningslinjer for barn o

 
Plan-, nærings- og miljøutvalget

 
Møtebehandling: 
Harald Jåsund (V) inntok sin plass.

Innstillingen ble enst. vedtatt. 

 
PNM- 050/18 Vedtak: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12
reguleringsplanene for Hammeren barnehage 2 og Moi sentrum slik den ble lagt ut til 
offentlig ettersyn, men med følgende tillegg til pkt. 5 i planbestemmelsene:

1. Det skal være sol ved jevndøgn kl. 15.00 på minst 50 % av arealet
2. Arealet skal ha solrik beligg

tilfredsstillende lysforhold. Videre skal de være sikret mot støy, forurensning og annen 
helsefare. 

3. Arealet skal legge til rette for forskjellige typer lek til ulike aldersgrupper i tråd med 
rikspolitiske retningslinjer for barn og unge.
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Kommunestyret 

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR MOI SENTRUM OG 
HAMMEREN BARNEHAGE 2 - 2. GANGS BEHANDLING, 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

og bygningslovens § 12-12 egengodkjennes endring av 
Hammeren barnehage 2 og Moi sentrum slik den ble lagt ut til 

offentlig ettersyn, men med følgende tillegg til pkt. 5 i planbestemmelsene:
Det skal være sol ved jevndøgn kl. 15.00 på minst 50 % av arealet 
Arealet skal ha solrik beliggenhet, være skjermet for vind og snødrev og ha 
tilfredsstillende lysforhold. Videre skal de være sikret mot støy, forurensning og annen 

Arealet skal legge til rette for forskjellige typer lek til ulike aldersgrupper i tråd med 
rikspolitiske retningslinjer for barn og unge. 

og miljøutvalget 30.08.2018: 

Harald Jåsund (V) inntok sin plass.

 

og bygningslovens § 12-12 egengodkjennes endring av 
reguleringsplanene for Hammeren barnehage 2 og Moi sentrum slik den ble lagt ut til 
offentlig ettersyn, men med følgende tillegg til pkt. 5 i planbestemmelsene:

Det skal være sol ved jevndøgn kl. 15.00 på minst 50 % av arealet 
Arealet skal ha solrik beliggenhet, være skjermet for vind og snødrev og ha 
tilfredsstillende lysforhold. Videre skal de være sikret mot støy, forurensning og annen 

Arealet skal legge til rette for forskjellige typer lek til ulike aldersgrupper i tråd med 
ingslinjer for barn og unge. 

L12, GBNR - 27/010 

 

Øystein Brennsæter 

20.07.2018 

  

Møtedato 
30.08.2018 

13.09.2018 

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR MOI SENTRUM OG 
2. GANGS BEHANDLING, 

12 egengodkjennes endring av 
Hammeren barnehage 2 og Moi sentrum slik den ble lagt ut til 

offentlig ettersyn, men med følgende tillegg til pkt. 5 i planbestemmelsene: 

for vind og snødrev og ha 
tilfredsstillende lysforhold. Videre skal de være sikret mot støy, forurensning og annen 

Arealet skal legge til rette for forskjellige typer lek til ulike aldersgrupper i tråd med 

12 egengodkjennes endring av 
reguleringsplanene for Hammeren barnehage 2 og Moi sentrum slik den ble lagt ut til 
offentlig ettersyn, men med følgende tillegg til pkt. 5 i planbestemmelsene: 

enhet, være skjermet for vind og snødrev og ha 
tilfredsstillende lysforhold. Videre skal de være sikret mot støy, forurensning og annen 

Arealet skal legge til rette for forskjellige typer lek til ulike aldersgrupper i tråd med 



 
 

 
Kommunestyret 13.09.2018: 
 
Møtebehandling: 
 
Anders Hafstad fra trådte under behandling av denne sak, fvl.6,e.
Marianne Øverland var innkalt som vararepresentang. 
 
Ved votering ble PNM-utvalget sin innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Anders Hafstad inntok sin plass igjen. 

 
KS- 051/18 Vedtak: 
  
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 egengodkjennes endring av 
reguleringsplanene for Hammeren barnehage 2 og Moi sentrum slik den ble lagt ut til 
offentlig ettersyn, men med følgende tillegg til pkt. 5 i planbestemmelsene: 
 

1. Det skal være sol ved jevndøgn kl. 15.00 på minst 50 % av arealet 
2. Arealet skal ha solrik beliggenhet, være skjermet for vind og snødrev og ha 

tilfredsstillende lysforhold. Videre skal de være sikret mot støy, forurensning og annen 
helsefare. 

3. Arealet skal legge til rette for forskjellige typer lek til ulike aldersgrupper i tråd med 
rikspolitiske retningslinjer for barn og unge. 

 
 

 
  



SAKSOPPLYSNINGER: 
Kjellesvik Prosjektering AS har på vegne av Hammeren Barnehage fremmet forslag til 
endring av reguleringsplanene Hammeren barnehage 2 og Moi sentrum. 
 
PNM-utvalget gjorde 12.04.2018 i sak 021/18 følgende vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 legges endring av detaljreguleringsplanene 
for Hammeren barnehage 2 og Moi sentrum ut til offentlig ettersyn. 
 
Reguleringsendringen har ligget ute til offentlig ettersyn i tidsrommet 26.04.2018 – 
08.06.2018. Ved fristens utløp var det mottatt 2 høringsuttalelser: 
 
23.05.2018: Statens vegvesen 
04.06.2018: Fylkesmannen i Rogaland 
 
VURDERING: 
Vurdering av uttalelsene som er gitt til planendringen: 
 
Statens vegvesen: 
Ingen merknader til høringen 
 
Fylkesmannen i Rogaland: 
Fylkesmannen har levert en uttalelse som inneholder 3 faglige råd. De to første rådene er 
knyttet til ”Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen”. 
Retningslinjene vedlegges saksframlegget.  
 
Første faglige råd går ut på at det må innarbeides reguleringsbestemmelser som ivaretar 
minimumskrav til solforhold på ute-/lekeareal i tråd med overordnet plan for rikspolitiske 
retningslinjer for barn og unge. I § 2.6 i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel er det 
tatt inn konkrete kvalitetskrav til uteareal for opphold, lek, mm. Disse kravene kan videreføres 
i reguleringsplanens bestemmelser, §5 så langt de er aktuelle: 

·  Det skal være sol ved jevndøgn kl. 15.00 på minst 50 % av arealet 
·  Arealet skal ha solrik beliggenhet, være skjermet for vind og snødrev og ha 

tilfredsstillende lysforhold. Videre skal de være sikret mot støy, forurensning og annen 
helsefare. 

 
Faglig råd nummer 2 handler om å stille utfyllende krav til kvalitet på lekearealet, bl.a. at 
lekearealet skal legge til rette for forskjellig type lek til ulike aldersgrupper. Dette kan ivaretas 
ved å tilføre et punkt under § 5 i reguleringsbestemmelsene: 

·  Arealet skal legge til rette for forskjellige typer lek til ulike aldersgrupper i tråd med 
rikspolitiske retningslinjer for barn og unge. 

 
Faglig råd nr. 3 viser til at det i planbeskrivelsen (side 6) er nevnt at barnehagens uteareal 
kan benyttes som nærlekeplass utenom barnehagens åpningstid. Det påpekes at dette må 
sikres i planbestemmelsene. Rundt barnehagen er det regulert inn en del boligtomter. Det er 
tatt høyde for tilstrekkelig areal til lekeplasser utenom barnehagen, så det er ikke noe krav 
om at barnehagens lekeområde må være tilgjengelig som nærlekeplass. Den utgjør bare et 
supplement, men er et godt tilbud til de som bor nært nok. En kan imidlertid se for seg at det 
i noen tilfeller vil være greit å kunne låse porten til barnehagen, f.eks. i tilfelle hærverk. 
Dersom en slik sambruk blir juridisk forankret i planen må det søkes dispensasjon fra 
reguleringsplanen for at porten til barnehagen skal kunne låses. Det bør unngås. 
 
ØKONOMISKE KONSEKVENSER: 
 
 
 
 
 
Ståle Kongsvik  



rådmann  
 John Skåland 
 kommunalsjef plan, næring og miljø 
 
Vedlegg: 
175444 Planbeskrivelse 
175445 PLANKART 30.01.2018 
175446 Reguleringsbestemmelser 
175447 Innspill til planforslag 
175448 Barn og unges interesser i planleggingen - regjeringen 

 
 


