
 

Uttalelser og merknader                                                 
For å sikre at naboer og berørte parter sin medvirkning i planprosessen varsles disse 
etter adresseliste mottatt fra kommunen samt etter liste i planskjema. Der det er 
behov for å gi et tilsvar til naboer eller berørte parter gjør vi det. Mottatte merknader 
eller innsigelser tas med i planforslaget og relevantepunkter tas med i planbeskrivelse 
og kommenteres. Det er gjennomført oppstartsmøte med representanter fra 
planavdelingen. Oppstartsvarsel er sendt ut til berørte parter og naboer til 
planforslaget, samt varslet med annonse i lokalavis. 

Merknader eller innspill til varsel og tilsvar er listet opp under. 

Det kom inn 5 uttalelser/innspill fra følgende: 

 Hovedmoment i merknad Regulant sin 
vurdering/kommentar 

Agder Energi 
Nett AS 

1. Agder Energi Nett AS (AEN) etablerer og drifter 
strømnett i kommunen (høyspent og lavspent 
fordelingsnett). 

2. Det må tas hensyn til de anlegg som det er 
nødvendig for oss å etablere og drifte. 

3. AEN har ikke etablert høyspentanlegg og lavspent 
anlegg i planområdet. 

4. Planområdet ligger langt fra nærmeste 
nettstasjoner så det må påregnes at det må 
etableres ny nettstasjon i planområdet samt å 
etablere en høyspentforsyning i og utenom 
planområdet. 

5. Nærmeste nettstasjon ligger i Kvinesdal kommune 
mellom Snødalen 29 og Snødalen 33. 

6. Det bes derfor at det blir avsatt et område for 
energianlegg sentralt i planområdet. 

7. Det er en byggeforbudssone på 5 meter fra 
nettstasjon til nærmeste bygningsdel. Dette gjelder 
også lekeplass og andre parkanlegg. 

1. Det vil bli etablert 
nytt anlegg for 
området. Dette 
området vil bli avsatt 
til energianlegg i 
planområdet. 
Tiltakshaver er i 
kontakt med Agder 
Energi for videre 
arbeid. 

2. -7. Alle punkter vil bli 
hensyntatt i 
planarbeid.  

Statsforvalteren i 
Agder 

1. Gjeldende kommuneplan for området er vedtatt 
for 18 år siden. Etter Statsforvalterens skjønn er 
kommuneplanens mulighetsrom for videre 
utnyttelse av området begrenset etter vedtak av 
reguleringsplan for Stølen. Statsforvalteren vil 
primært anbefale at planarbeidet stilles i bero i 
påvente av rullering av kommuneplanens arealdel, 
slik at den videre utviklingen i området kan 
vurderes i en større sammenheng. 

2. Dersom kommunen likevel finner det ønskelig å 
fortsette planarbeidet har Statsforvalteren 
følgende innspill til planprogram og det videre 
planarbeidet: 
3. Statsforvalteren vil gi faglig råd om å supplere 

plan for utredning med en nærmere 
beskrivelse av hvilke metoder som skal 

1. Regulant tar i 
utgangspunkt i at 
kommunen anbefaler 
planoppstart. 

 

 

2. Hensyntatt. 

 

3. Hensyntatt. Metoder 
er ytterligere 



 
anvendes i arbeidet med 
konsekvensutredningen. Vi viser i den 
forbindelse til KU-forskriften § 14 med nærmere 
beskrivelse av krav til innhold i planprogram. 

4. Konsekvensutredningen må følge anerkjent 
metodikk og utføres av personell med faglig 
relevant bakgrunn, jf. § KU-forskriften § 17 
tredje ledd. Statsforvalteren er ikke kjent med 
at det er foretatt naturfaglige registreringer i 
det aktuelle området og legger til grunn at det 
i det videre arbeidet innhentes ny kunnskap 
om området. Vi vil i den forbindelse vise til ny 
digital veileder fra Miljødirektoratet for mer 
veiledning om anerkjent metodikk innen 
miljøfagene. 

5. Småbakkan fremstår som et svært kupert og 
karakteristisk område. Statsforvalteren ber 
derfor om at det i det videre planarbeidet tas 
særlige landskapshensyn. 

6. Fylkesmannen ber om at særlig følgende 
vurderes og gjøres rede for i det videre 
planarbeidet: 

− Klima- og energiplanlegging, jf. pbl § 3-1 første ledd 
bokstav g). Se bl.a. Miljødirektoratets veileder: 
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/areal
planlegging/miljohensyn-i-
arealplanlegging/klima/klimagassutslipp/ 

− Folkehelse, jf. lov om folkehelsearbeid § 4. 
− Støy, se retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging (T-1442/2016). 
− Estetisk utforming/landskapsestetikk, jf. pbl. § 1-1 

femte ledd. 
− Universell utforming, jf. pbl. § 1-1 femte ledd. 
− Barn og unges interesser, herunder aktivitetsområdet 

og lekearealer som er tilfredsstillende med hensyn til 
sikkerhet, omfang og lokalisering, jf. pbl. § 1-1 femte 
ledd og rundskriv om barn og planlegging T-2/2008. 

− Risiko- og sårbarhetsanalyse. Resultatet fra analysen 
skal innarbeides i plan og bestemmelser, jf. pbl. § 4-
3. Veilederen «Samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging – metode for risiko- og 
sårbarhetsanalyse i planleggingen» (DSB/2017) 
anbefales. Klimaendringer/klimatilpasning skal også 
belyses i ROS-analysen, se i denne sammenheng 
bl.a. www.klimatilpasning.no. 

− Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12, jf. § 7. 
− Vannforskriften § 12. 

beskrevet i 
planprogram. 

 

 

4. Anerkjente metoder 
vil benyttes. Disse er 
nærmere beskrevet i 
planprogram. Det vil 
foretas nye 
naturfaglige 
registreringer i 
området. 
 

5. Landskapshensyn vil 
bli hensyntatt i plan.  
 
 

6. Alle underpunkter vil 
bli hensyntatt i videre 
planarbeid.  

 
 

Statens 
Vegvesen 

Varslet planområde ligger på østre side fylkesveg 42 
over Krågelandsheia, på sørvestre side av 
Krågelandsvannet. Et forslag til detaljregulering for 
dette området, for å se på mulighet og tilrettelegge 
for fritidsboliger nær eksisterende hyttefelt, vil ikke 
være av interesse for Statens vegvesen. 
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Agder 
fylkeskommune 

1. Kapittelet om overordnete føringer må suppleres 
med regionale føringer. Det vises i denne 
forbindelse særlig til Regionplan Agder 2030 samt 
regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 
(RIFF) vedtatt i tidligere Vest-Agder fylkeskommune 

2. For ordens skyld bemerkes at retningslinjer for 
differensiert forvaltning av strandsonen ikke gjelder 
for ferskvann 

3. Det er viktig at ny bebyggelse og infrastruktur 
plasseres og utformes med respekt for 
landskapsverdiene i området. Dette gjelder også 
terrenginngrep knyttet til den enkelte hyttetomt. 

4. Det forutsettes at det blir avsatt en byggefri 
grøntsone langs vannet med mulighet for allmenn 
benyttelse. Her kan kommuneplanens 
bestemmelse om 50 meter byggegrense være et 
godt utgangspunkt. Det vises for øvrig til 
retningslinjene i regional plan for idrett, friluftsliv og 
fysisk aktivitet der det bl.a. heter at det som 
hovedregel ikke skal bygges nærmere vann og 
vassdrag enn 50 meter. 

5. Eventuelle båtplasser må samlokaliseres og 
plasseres slik at de i minst mulig grad kommer i 
konflikt med frilufts- og landskapsverdiene langs 
vannet.  

6. Eventuelle båtplasser må samlokaliseres og 
plasseres slik at de i minst mulig grad kommer i 
konflikt med frilufts- og landskapsverdiene langs 
vannet.  

7. Det fremgår av forslag til planprogram at 
eksisterende avkjørsel fra fv. 42 skal benyttes. Frisikt 
må markeres i planen. For byggegrense mot 
fylkesvei kan grensen i tilgrensende reguleringsplan 
for Stølen hyttefelt gjelde som utgangspunkt. Behov 
for skjerming mot veitrafikkstøy må vurderes i 
planen. 

8. Kulturminner på land: Det må foretas en befaring 
for å avklare forholdet til evt. kulturminner i 
planområdet. 

1. Hensyntatt i 
planprogram.  

 

2. Tatt ut av 
planprogram.  
 

3. Landskapshensyn vil 
bli hensyntatt i plan. 

 

4. Vil bli hensyntatt i 
videre planarbeid. 

 

 

 

 

5. Vil bli hensyntatt i 
videre planarbeid. 

 

6. Vil bli hensyntatt i 
videre planarbeid.  

  

7. Vil bli hensyntatt i 
videre planarbeid.  

 

 

8. Vil bli hensyntatt i 
videre planarbeid 

NVE – Norges 
vassdrags- og 
energidirektorat 

1. Flom, erosjon, skred og overvann 
Deler av planområdet kan være flomutsatt og/eller 
skred. Reell flom- og skredfare må avklares og tas 
hensyns til. Plan- og bygningsloven (pbl) § 28-1 
stiller krav om tilstrekkelig sikker byggegrunn før ny 
utbygging. Kravene til sikkerhet er konkretisert i 
byggteknisk forskrift (TEK17) kapittel 7. Ved 

1. Vil bli hensyntatt i 
videre planarbeid. 

 

 

 



 
bestilling av fareutredninger er det viktig at det klart 
fremgår om kravene i TEK17 er oppfylt og at rapporten 
leveres digitalt.  

2.    Å legge til rette for mer utbygging av fritidsboliger i 
nedbørfeltet vil gi økt andel tette flater. Dette bidrar til 
raskere avrenning og større mengder vann på 
terrengoverflaten (overvann). Økosystem som myrer 
og våtmarker har en flomdempende funksjon som bør 
bevares i størst mulig grad. Det er derfor viktig i tidlig 
planfase å ha en høy bevissthet rundt hvilke arealer 
som er best egnet til infiltrering og fordrøyning av 
vann, hvilke arealer som kan sikre trygg bortledning av 
vann og hvilke arealer som er best egnet til å bygge 
på. Vi har innspill om at De Statlige planretningslinjene 
for klima og energiplanlegging og klimatilpasning tas 
inn på lista over statlige føringer og retningslinjer i 
planprogrammet. 

3.    Vassdrag- og grunnvannstiltak 
Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og 
grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller 
ulemper for allmenne interesser, kan utløse 
konsesjonsplikt etter vannressursloven. Vi har innspill om 
at tiltaket må ta hensyn til vannressursloven og viser 
spesielt til aktsomhetsplikten (vrl § 5) og kravet om at 
det langs bredden av vassdrag med årssikker 
vannføring skal opprettholdes et begrenset naturlig 
vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir 
levested for planter og dyr (vrl § 11). Grunnvann er 
også underlagt vannressursloven. 

 

 

 

2.   Vil bli hensyntatt i 
videre planarbeid. 
Retningslinje er tatt 
med i liste over statlige 
føringer og 
retningslinjer. 

 

 

 

 

 

3.  Vil bli hensyntatt i 
videre planarbeid.  
Lov om vassdrag og 
grunnvann 
(vannressursloven) er 
tatt med i liste over 
aktuelle lover og 
retningslinjer. 
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