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Omlegging av fv. 3 på Holamoen, ny reguleringsplan 
 

Oppstartsmøte 20.06.2019, kl. 09.00 (nettmøte) 
 
Deltakere: 
Werner Grønås, COWI AS 
John Skåland, kommunalsjef, PNM 
Øystein Brennsæter, planansvarlig, Lund kommune 
 
Bakgrunn: 

 
 Lund kommune har behov for å gjøre nytt planvedtak for plan 2008005 for å evt. å kunne 
ekspropriere nødvendig areal for gjennomføring av reguleringsplanen, samt sikre sidearealer for 
midlertidig bygge- og anleggsområde.  
 
Gjeldende reguleringsplan er utarbeidet basert på det lovverk og de retningslinjer som forelå på 
vedtakstidspunkt. Ved fornyet behandling av planen må man legge til grunn at dagens lovverk og 
retningslinjer danner rammene for planens innhold og utforming. 
 
Forslag til plangrep: 
 
Følgende plangrep foreslås vurdert i forbindelse med endring av planen:  
 

• Kryssområde i nord vurderes utformet som T-kryss i stedet for rundkjøring  

• Veglinje for ny fv. 3 vurderes trukket noe mer bort fra kantvegetasjonen. Avklares etter evt. 
innspill fra overordnede fylkeskommunale myndigheter.  

• Bredde på naturvernområde/flomsone mellom område I/L2 og I/L3 vurderes på nytt og det 
fastsettes byggegrense.  

• Av NVE sitt flomsonekart fremgår det at deler av planområdet er flomutsatt og det må gjøres 
nødvendige flomvurderinger bl.a. som følge av at ny veg krysser flomsonen.  

• Planområdet må befares av kyndig og planforslaget vurderes ut fra Naturmangfoldloven.  

• Man bør vurdere om område I/L3 skal tas ut av planen. Vurderinger gjøres i forhold til at 
området evt. er flomutsatt og må heves flere meter dersom det skal kunne bebygges. Videre 
er det et konfliktnivå knyttet til landbruk som muligens kan lettes litt på om det fortsatt kan 
være landbruksområde. Dette får kommunen vurdere i planfasen.  

• Det sikres overgangssone for bekk i sør som skal både krysse dagens og ny veg. Mulig at 
kobling mellom vegene skal utføres på annen måte enn vist i gjeldende plan.  

• Det settes av midlertidig anleggsbelte langs ny fv. 3  
 

Praktisk tilrettelegging/informasjon 

• Ny plan får plan-ID: 2019003 

• Planens navn blir (som før): Omlegging fv. 3 Holamoen 

• Lund kommune oversender sosifil med grunnkart 

• Lund kommune oversender sosifiler med tilstøtende planer 

• Lund kommune oversender liste over grunneiere, naboer og gjenboere 

• Lund kommune oversender liste over de off. myndigheter som skal varsles 

• Befaring for kartlegging av biologisk mangfold arrangeres så snart det lar seg gjøre 
 
 
Moi, 20.06.2019 
 
Øystein Brennsæter 





Høringsliste fv. 3 Holamoen (andre enn grunneiere og naboer)

Høringsinstans adresse 1 adresse 2 adresse 3 e-post

Stat og fylke

Rogaland fylkeskommune Planseksjonen Pb. 130 4001 Stavanger firmapost@rogfk.no

Fylkesmannen i Rogaland Regionalutviklingsavd. Pb. 59 4001 Stavanger fmropost@fylkesmannen.no

Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 Leikanger firmapost-vest@vegvesen.no

NVE Region sør Pb. 2124 3103 Tønsberg rs@nve.no

Direktoratet for mineralforvaltning Pb. 3021 Lade 7441 Trondheim mail@dirmin.no

Mattilsynet postmottak@mattilsynet.no

Andre høringsparter

Kommunens barnerepresentant Grete Karin Refsland Helleren gkarhell@online.no

Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne v/HO-sjef lotti.lovhaug@lund.kommune.no

Kommunelegen v/Bjarne Rosenblad bjarne@lund.kommune.no

Bondelaget v/Per Kåre Kjørmo kjormo@dabb.no

Dalane Energi Pb. 400 4379 Egersund firmapost@dalane-energi.no

Dalane Friluftsråd post@friluftsrad-dalane.no

Lund Lensmannskontor svein.arild.bringedal@politiet.no

Fortidsminneforeningen rogaland@fortidsminneforeningen.no

Lund Næringsutvikling post@lundnu.no

IRS Miljø IKS Erikstemmen 10 4400 Flekkefjord post@erikstemmen.no

Lund Jeger og Fisk joestrem@online.no
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