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Forord 

Aalgaard Bygg AS, ved Svein Olav Aalgaard, ønsker å fremme et forslag til endring av reguleringsplan 
for Starekvæven hyttefelt. Formålet med endringen er å optimalisere plassering av tomter mht. 
terrenginngrep, justere byggegrenser, samt foreta diverse endringer i reguleringsbestemmelsene. I 
tillegg detaljreguleres områdene FB1 og FB2 i gjeldende plan. ARC Arkitektur er engasjert for å bistå i 
planleggingen av endringer og bygningsmessige løsninger i feltet. Teknaconsult AS har utført ny 
prosjektering av vei og parkeringsplass. 
 
Karttjenester AS er engasjert for å utarbeide nytt plankart, bistå i utarbeidelsen av nye bestemmelser   
og gjennomføre den formelle endringsprosessen. Dette dokumentet er en forenklet planbeskrivelse 
med fokus på endringsforslagene. 
 
Det ble avholdt møte med kommunen vedrørende planendringen 14.12.2018. Varsel om endring er 
sendt offentlige instanser, organisasjoner, naboer og berørte parter ellers 24.04.2019 med frist for 
kommentarer satt til 19.05.2019. 
 
I tillegg til plankart, -bestemmelser og –beskrivelse inngår følgende som del av planleveransen: 

1. Referat fra møte med kommunen 14.12.2018 
2. Varslingsbrev 
3. Mottatte merknader til varsel 
4. Veiprosjektering 

 
Tonstad, april 2019 

Karttjenester AS 
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1 Planavgrensning mm 
 

Planområdet er lokalisert i Starekvæven mellom Sinnes og Kvæven i Sirdal kommune (figur 1.1). 
Forslaget til endret plan har samme plangrense som opprinnelig / gjeldende plan. Mot vest og nord er 
planen avgrenset etter terrengformasjon. Mot nordøst, øst (eiendomsgrensen mot veien) og i sør 
følger plangrensa eiendomsgrense. 

 
Fig 1.1 Planområdet vist med svart stiplet linje.  Eiendomsgrenser med rød strek. 
 
Eksisterende plan inngår i overordnet kommunedelplan Sirdal Nord. Det er ikke tilgrensende planer i 
området. 
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2       Planområdet 
Landskap, vegetasjon og eksponering 
Planområdet ligger i høydelaget 560-620 moh og ligger i en kvæv som navnet tilsier. Det er glissen 
bjørkeskog med innslag av furu i området. I østre del er det et plantefelt av gran. Bilder fra 
planområdet er vist nedenfor. Bebyggelse i planområdet vil være eksponert mot fylkesveien og mot 
bebyggelsen på deler av Haugen. 
 

 
Figur 2.1 Bilde fra vestre deler av planområdet. 
 

 
Figur 2.2 Bilde fra midtre deler av planområdet. Bildet tatt mot nord. 
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Figur 2.3 Bilde fra østre del av planområdet. 
 
Klima og grunnforhold 
Normal årsnedbør i området ligger på mellom 2000 og 3000 mm. Snøen ligger normalt fra november 
til månedsskiftet april / mai. Planområdet er primært eksponert mot vind fra øst, men ligger ellers 
skjermet til i forhold til dominerende vindretninger.  
 
Berggrunnen i området består av grunnfjellsbergarter. I følge NGU’s kart over løsmasseforekomster, 
består den altoverveiende delen av planområdet av tynt morenedekke. 
 
Dyreliv, biologisk mangfold og fremmede arter 
Det er ikke registrert spesielle viltverdier innenfor planområdet i Naturbase. Det er ikke registrert 
prioriterte naturtyper eller arter av nasjonal forvaltningsinteresse innenfor planområdet (Kilde: 
Naturbase 21.03.2019). Det er registrert enkelte rødlista arter som vipe, bergirisk og stær sør for 
planområdet (Kilde: Artsdatabanken 23.04.2019). Området anses ikke å inneholde spesielle lokaliteter 
med særlig sannsynlighet for å finne sjeldne/trua arter.  
 
Det foreligger ikke registreringer av fremmede arter i området i Naturbase (21.03.2019). Området er 
ikke grundig befart av reguleringskonsulent i tilknytning til planendringen, men en enkel 
oversiktsbefaring har ikke avdekket fremmede arter innenfor planområdet. 
 
Kulturminner og eksisterende bebyggelse 
Det er ikke registrert kulturminner i planområdet (Naturbase, utsjekk 23.04.2019). 
 
Planområdet er uten eksisterende bebyggelse.  
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3 Planforslaget 

3.1 Beskrivelse 

I figur 3.1 nedenfor er planforslaget vist med formålsgrenser over ortofoto. Gjeldende plan er laget i 
hht PBL 1985. Ny plan er laget i hht PBL 2008. Bestemmelsene er oppdatert i hht innhold i 
endringsforslagene, samt generelt oppdatert i hht gjeldende krav / praksis forøvrig. Det vises til 
vedlagt plankart og bestemmelser. 

 
  Figur 3.1 Ortofoto av planområdet med inntegnet formålsgrenser (ortofoto fra 2014).  
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Detaljregulering av områdene FB1 og FB2 i gjeldende plan.  
Områdene FB1 og FB2 i gjeldende plan er i planforslaget detaljregulert. Det er regulert inn 13 tomter 
(5+8) for fritidsbebyggelse i disse to områdene. Det er noe avvik for byggeområdene i planforslaget ift 
gjeldende plan. I hovedsak skyldes dette at turstien / atkomststien i gjeldende plan ligger utenfor FB1 
og FB2 flatene, mens den i planforslaget er lagt gjennom / mellom tomtene i «FB2-området». 

 
Fig 3.2 Forholdet mellom flatene FB1 og FB2 i gjeldende plan og detaljregulert løsning i nytt 
planforslag. 
 
Atkomst og parkering 
Atkomst til planområdet skjer via avkjørsel fra fylkesvei 975. Ny vei skal bygges gjennom planområdet 
fra tomt BFF1 til BFF16. Bredde på atkomstvei er 4m. I tillegg kommer areal til grøft og 
skjæring/fylling. Tomtene BFF17 – BFF29 vil ha adkomst til tomt via gangvei/sti fra parkeringsplass 
som etableres sentralt i området. Trase for tur- og atkomststi mot nord er endret noe i ny plan i forhold 
til eksisterende plan. Atkomststien til tomtene BFF17-BFF21 er ny ift gjeldende plan. 
 
Kjørevei i planen planlegges brøytet. Tomtene BFF1- BFF8 vil ha parkering på egen tomt for to biler. 
For tomt BFF9 – BFF16 er det parkering i felles garasjeanlegg GF1 og GF2 for en bil pr tomt. I tillegg 
har disse tomtene en parkeringsplass hver på felles parkeringsplass (SPP1). Øvrige tomter BFF17 – 
BFF29 har parkering for 1,5 biler på felles parkering SPP1. 
 
Bebyggelse 
I eksisterende plan er det innregulert 9 tomter. I endringsforslaget er det innregulert 16 nye tomter for 
fritidsbebyggelse i denne delen av planområdet. Dette tilsvarer antall boenheter innenfor de 9 tomtene 
i gjeldende plan. Totalt antall tomter i planforslaget er 29. Tomt 16 er flyttet noe for å unngå konflikt 
med hensynssonen for ras. 
 
For hytter innenfor BFF1-BFF8 er maksimalt BYA pr tomt 180 m², der parkering for to biler inngår med 
36 m2. For hytter innenfor BFF9-BFF11 og BFF15 er maksimal BYA pr tomt 140m2 og for hytter 
innenfor BFF12-BFF14 og BFF16 er maksimalt BYA 155m2. Det er ikke parkering på disse tomtene. 
For hytter innenfor BFF17-BFF29 er maksimalt BYA pr tomt er 80m2. Det er ikke parkering på disse 
tomtene. 
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Det er gjort individuelle vurderinger for den enkelte tomt mht mønehøyde. Angivelse av maks 
mønehøyde er noe krevende da en vesentlig del av tomtene ligger i bratt terreng (når dette skal 
relateres til gjennomsnittlig terreng). Det vises til bestemmelsene for detaljer vedrørende dette. 
Fritliggende tilleggsbebyggelse skal ikke være tillatt. 
 
Arkitektfirmaet ARC har utarbeidet en foreløpig situasjonsplan for bebyggelsen, se figur 3.3 nedenfor. 
Terrengtilpasning og god arkitektonisk utforming som spiller på variasjon innenfor en samordnet 
material- og fargebruk vil bli vektlagt i utbyggingen. 
 

 
Figur 3.3 Situasjonsplan (foreløpig) utarbeidet av arkitektkontoret ARC. 
 
 
Renovasjon 
Hyttene i planområdet skal tilknyttes offentlig 
renovasjonsordning. Det er innregulert areal 
for plassering av renovasjonscontainere i 
nærheten av felles parkeringsområde. 
 
Strøm 
Det går høyspentlinje gjennom planområdet. 
På det meste av strekningen vil denne bli lagt 
i kabel. Det er innregulert areal for trafo sentralt 
i planområdet. 
 
Vann og avløp 
Feltet vil bli tilkoblet kommunalt vann og avløp. 
Tilkoblingspunkt vil være ved Haugen bro 
(fig. 3.4). 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.4 Tilkoblingspunkt for VA v/ 
Haugen Bro 
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Hensynssoner  

 Faresone – rasfare: Det er skredfare innenfor planområdet og det er utarbeidet skredrapport 
av NGI (20081649 -1. Datert 4. november 2008). 

 Faresone – høyspenning: Det er avsatt faresone for høyspentlinje (16m, 8m til hver side av 
senter linje) Denne legges som jordkabel og området som dekker tomt BFF1 – BFF7, BFF17 – 
BFF20 oppheves fra faresone – høyspenning. Areal for jordkabel er vist i plan (4m, 2m til hver 
side). 

 Sikringssone – frisikt: Det er avsatt hensynssone frisiktsone ved avkjørsel fra fv.975.  

 Bestemmelsesområde: Bestemmelsesområder for anlegg- og riggområde omfatter større 
veifyllinger som går inn på tomter. Disse arealene er del av veiens fundament og må vies et 
særlig hensyn ved tomteplanering og utbygging 

 
LNF-områder utenom gangveier og adkomst 
Øvrig areal innenfor planen er regulert til LNF-Friluftsformål. 
 
Rekkefølgebestemmelser 
Det er utarbeidet rekkefølgebestemmelser som skal sikre gjennomføring av sentrale elementer i 
planen. Det vises til bestemmelsene for detaljer omkring dette. 
 
Endringer i arealbruk 
Samlet areal i planområder er 35,23 da. Dette fordeler seg som følger på de ulike formål: 

Formål Areal, da 

LNF-områder 20,10 
Byggeomr. fritidsbebyggelse, garasjeanl. EL/REN 10,25 

Vei, parkering og annet veiareal   3,65 

Adkomst, sti   1,23 

Sum 35,23 

 

3.2 Vurderinger etter naturmangfoldloven 

Etter § 7 i Naturmangfoldsloven skal de miljørettslige prinsippene i §§ 8 til 12 legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. 
 
§ 8 (kunnskapsgrunnlaget) 

Kunnskapen om naturmangfoldet i Sirdal kommune anses generelt som god. 
 
§ 9 (føre-var-prinsippet) 

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan 
ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Det anses 
ikke å forekomme spesielle forhold innen eller i tilknytning til planområdet som tilsier særlig 
anvendelse av føre-var-prinsippet i tilknytning til foreliggende forslag til endring av planen. 
 

§ 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) 

De foreslåtte planendringer anses ikke å innebære endringer av betydning for utbyggingens 
påvirkninger av omgivelsene.  
 
§ 11 (kostnadene ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver) 

 
§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 

Man bør, så langt som mulig, etterstrebe byggetekniske løsninger og metoder som er miljøforsvarlige. 
Graving og håndtering av masser skal skje på en miljøforsvarlig måte. Det skal ikke deponeres 
masser i områder avsatt til LNF-formål. 
 

3.3 Konsekvenser for landskap, miljø og samfunn 

Ett av formålene med planendringen er å forbedre prosjektet mht mulighet og løsninger for tilpasning 
av bygninger til terrenget.  
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3.4 Konsekvenser for barn og unge 

Det er kort vei fra hyttene i Starekvæven til oppkjørte skiløyper. Løype- og turveinettet i Sinnes, 
Haugen og Kvæven-området er del av en godt utbygd infrastruktur for utøvelse av friluftsliv videre i 
flere retninger som representerer et godt tilbud til barnefamilier. 
 
Barnetråkk-registreringene gjort i tilknytning til utarbeidelsen av kommunedelplan Sirdal Nord er 
sjekket ut (tilgjengelig på kommunens nettside). I disse registreringene er et område like vest for 
Starekvæv registrert som «Badeplass, Haugen (02)». Veistrekning langs Starekvæv er markert som 
«Farlig, skummel veistrekning, mangler sykkelsti Haugen – Fidjeland (05)».  
 
Foruten å være et samlingspunkt for familie og venner, representerer utviklingen av hytteområder en 
generell tilrettelegging for barn- og unges opplevelser og tilknytning til natur- og friluftsliv. 
 

3.5 Konsekvenser for funksjonshemmede / Universell utforming 

Det planlegges helårs kjørevei frem til 8 av tomtene i planområdet. Planen følger opp forutsetningen 
om tilgjengelighet (TEK17) fra parkering til inngangsdør (§ 9.01 i bestemmelsene).  
 

4 ROS-analyse 
 
Det er gjort en nærmere vurdering av risiko og sårbarhet knyttet til planforslaget. Dette vil være 
faktorer som er aktuelle i dag eller gjør seg gjeldende som følge av planlagt utbygging. For å 
kvantifisere aktuelle forhold er følgende risikomatrise fra DSB benyttet: 
 

Konsekvens: 
Sannsynlighet: 

1 Ubetydelig 2
  

Mindre alvorlig/ 
en viss fare 

3
  

Betydelig/ 
kritisk 

4 Alvorlig/ farlig 5 Svært alvorlig/ 
katastrofalt 

5 Svært sannsynlig/kontinuerlig 5 10 15 20 25 

4 Sannsynlig, periodevis vedvarende 4 8 12 16 20 

3 Sannsynlig, flere enkelttilfeller 3 6 9 12 15 

2 Mindre sannsynlig, kjenner tilfeller 2 4 6 8 10 

1 Lite sannsynlig, ingen tilfeller 1 2 3 4 5 

Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikke akseptabelt 
Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes 
Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, men risikoreduserende tiltak kan vurderes 
 
Ved vurderinger av tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt 
eller er mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene. 
 
Sjekkliste for risiko og sårbarhet (tema i henhold til «Sjekkliste for Lister»): 

Hendelse/situasjon Ikke 
relevant 

Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar 

NATURGITTE FORHOLD:      

1) Snøskred  1 4 4 Det er gjennomført rasundersøkelse i planområdet (jmf 
rapport NGI(20081649, datert 04.11.2008). 
Fareområdet er lagt inn i planen i hht rapportens 
konklusjoner. Fareområder i gjeldende plan videreføres 
i ny plan.  

2) Steinskred  2 4 8 Rasrapporten til NGI omtaler spesielt ei konkret 
steinblokk som risikofaktor. Dette er hensyntatt ved 
rekkefølgekrav i bestemmelsene. 

3) Jord- og flomskred  1 3 3 Planområdet omfattes ikke av arealer berørt av 
aktsomhetsområder for jord- og flomskred. 

4) Fare for utglidning (geoteknisk 
ustabilitet) 

 1 3 3 Området er småkupert med begrenset høydeforskjell. 

5) Springflo x     

6) Flom i sjø eller vann x    Planområdet omfattes ikke / berøres ikke av slike 
områder. 

7) Flom i elv / bekk / lukket bekk  2 3 6 Planområdet berøres ikke av aktsomhetsområde for 
flom langs Sira (NVE Atlas). 

8) Overvann  2 2 4 Overvann forutsettes håndtert lokalt. 

9) Radon i grunnen  3 2 6 I hht NGU’s radon-kart er aktsomhetsgraden i området 
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moderat til lav. I hht TEK17 vil bebyggelse omfattes av 
krav om radonsperre 

10) Takras (snø/is) mot fortau, 
sykkelvei, gate 

x     

11) Annet x     

INFRASTRUKTUR:      

12) Veitrafikk      

a) Uønsket hendelse  2 3 6 Strekningen mellom Haugen bro og Kvæven ansett som 
trafikkfarlig, ref barnetråkk-registrering, Sirdal Nord.  
Spørsmålet om G/S-veg på denne strekningen anses 
overordnet ift dette planarbeidet. 

b) Gående, syklende og 
kjørende til / fra barnehage 
og skole, idrettsanlegg, 
forretning, busstopp mm 

 2 3 6 Planen gjelder fritidsbebyggelse og trafikk til / fra 
barnehage og skole er ikke relevant. Avstand til butikk 
mm vil være begrensende for sykkelbruk. Det skjer 
imidlertid en tilrettelegging for sykkelturer i området 
og bruk av sykkel for friluftsformål vil trolig øke i 
området fremover.  Risikoreduserende tiltak knyttet til 
dette vil være av generell art / ligge utenfor det 
reguleringsmessig. 

13) Jernbane x     

14) Sjøtransport og transport på 
vann/elv 

x     

15) Lufttrafikk x     

16) Gang- og sykkelstier  1 2 2 Jmf 12b 

17) Elektrisitet      

a) Bortfall  3 1 3 Ingen spesielle utfordringer. 

b) Stråling  2 2 4 Ingen spesielle utfordringer. 

c) Klatrefare i master  2 2 4 Høyspentlinje gjennom området 

18) Teletjenester, bortfall  3 1 3 Ingen spesielle utfordringer. 

19) Vannforsyning, bortfall  2 2 4 Ingen spesielle utfordringer knyttet til ordinær 
forsyning. Forutsettes inngått avtale om tankbil / 
leveranse av brannvann med kommunen. 

20) Renovasjon, bortfall  1 1 1 Ingen spesielle utfordringer. 

21) Varsling og evakuering ved 
katastrofer e.l. 

 1 1 1  

22) Spillvann x     

23) Annet x     

VIRKSOMHETER:      

24) Giftige gasser / væsker x    Ingen slike anlegg i nærheten. 

25) Eksplosjonsfare  2 2 4 Ingen særlig e eksplosjonsfarlige anlegg i området. 

26) Brannfare      

a) Farlige anlegg x     

b) Tilstrekkelig forsyning av 
brannvann (mengde og 
trykk) 

 2 3 6 Dette må sikres ved utbyggingen av området, ref. krav i 
TEK17. Det vil bli inngått avtale med kommunen om 
brannvannsforsyning  / bruk av tankbil 

c) Atkomst for brannbil  2 2 4 God atkomstmulighet for brannbil. 
 

27) Spredning av Legionalla x     

28) Støy / rystelser / vibrasjoner x     

29) Visuell forurensning x     

30) Annet      

TIDLIGERE BRUK:      

31) Forurensa grunn x     

32) Sjakter, steintipper, farlige 
strukturer 

x     

33) Militære anlegg x     

34) Annet      

OMGIVELSER:      

35) Regulerte vannmagasiner x    Ikke i umiddelbar nærhet. 

36) Farlige terrengformasjoner  2 2 4 Terrenget er småkupert og har begrensede 
høydeforskjeller. Ikke spesiell risiko. 

37) Støy fra anleggsperiode  2 2 4 Ikke spesielle forhold. 
 

38) Sol / skygge relatert til godt 
bomiljø 

x    Ikke spesielle forhold 

39) Elv/vann/sjø og fare for drukning  1 4 4 Elva Sira i nærheten, men ikke noen spesiell fare 

40) Allmenn fri ferdsel x    Ikke spesielle forhold  

41) Grøntstruktur x    Ikke spesielle forhold  

42) Barns lekeareal x    Ikke spesielle forhold 

43) Annet x     

ULOVLIG VIRKSOMHET:      

44) Kriminalitet; utrygge områder, 
lite oversiktlige arealer  

 3 2 6 Planområdet ligger nær vei og vil i noen grad kunne 
være eksponert for innbrudd. Tiltak ift dette kan være 
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aktuelt å vurdere av utbygger / hytteeiere. 

45) Sabotasje og terror      

a) Er tiltaket et potensielt 
mål 

x     
 

b) Potensielle mål i 
nærheten 

x     

46) Annet x     

 
 
Konklusjon:  
Ut fra en samlet analyse er risiko og sårbarhet for området ansett som lav, og den planlagte utnytting 
vil ikke overskride de akseptkriterier for ROS, som anses som naturlig i forhold til en slik utbygging. 
 
 

6     Medvirkning til planarbeidet 

6.1 Varsel om endring av plan og innkomne merknader 
Varsel om endring av plan ble tilsendt berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, kjente 
grunneiere og rettighetshavere i eget varslingsbrev datert 24.04.2019. Frist for innspill ble satt til 
19.05.2019. 
 
Det er kommet inn følgende innspill/bemerkninger i tilknytning til varslingen: 
 
(dokumentet klargjort for videre arbeid etter varslingsfrist) 
 

Part Mottatt 

  

  

  

  

  

  

 

 


