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Arkivsak-dok. 17/03246-259 
Arkivkode ---/L12 
Saksbehandler Elena Samuelsen Hertaas 

 
Saksgang Møtedato 

Bygg- og miljøutvalget 15.09.2022 
 

   

OMRÅDEREGULERING MOSEIDMOEN - REGULERINGSENDRING 

SAMMENDRAG: 
I forbindelse med godkjenning av områderegulering Moseidmoen ble vedtaket påklaget, 
hvor to klager ble tatt til følge. For å etterkomme klagene gjøres det nå en mindre 
endring av områderegulering Moseidmoen  
 
Endringen gjelder to forhold: 

1. Nytt reguleringsfelt for gnr/bnr 23/293 og 23/289, i kryss Haakon 7. 

veg/Strøymsvegen 

2. Fortau i Bjørnsonsveg tas ut av planen 

Vurderingen tilsier at endringen faller inn PBL § 12-14, 2. ledd.  

Kommunedirektøren anbefaler utvalget å godkjenne endringen av områderegulering 

Moseidmoen.  

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling: 
 

 Bygg- og miljøutvalget godkjenner med hjemmel i PBL § 12-14(2), endring 
av områderegulering Moseidmoen, datert 23.06.2022. 

  

 
 
Vedlegg:  
Plankart områderegulering Moseidmoen_23.06.2022 
Planbestemmelser områderegulering Moseidmoen_23.06.2022 
Planbeskrivelse områderegulering Moseidmoen_23.06.2022 
Vedlegg 1. Statsforvalteren i Agder 
Vedlegg 2. Statens vegvesen 
Vedlegg 3. Agder fylkeskommune 
Vedlegg 4. WSP 
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Bakgrunn for saken: 
I forbindelse med godkjenning av områderegulering Moseidmoen ble vedtaket påklaget, 
hvor to klager ble tatt til følge. For å etterkomme klagene gjøres det nå en mindre 
endring av områderegulering Moseidmoen  
 
Endringen gjelder to forhold: 

1. Nytt reguleringsfelt for gnr/bnr 23/293 og 23/289, i kryss Haakon 7. 

veg/Strøymsvegen 

2. Fortau i Bjørnsonsveg tas ut av planen 

 

1. Nytt reguleringsfelt for gnr/bnr 23/293 og 23/289 

Bygning på gnr/bnr 23/293 ble rammet av brann i 2021. Området eiendommen ligger i 
er satt til fortetting i områdeplanen og tilhørte i utgangspunktet et større område, 
BKS13. For å kunne muliggjøre gjenoppbygging av bolig på eiendommen i tråd med 
overordnede føringer er området delt opp slik at gnr/bnr 23/293 og 23/289 utgjør et 
eget område, BKS13-1. Dette på bakgrunn av at eiendommene i vest ikke har 
umiddelbare planer om utvikling.  
 
Ved å sette gnr/bnr 23/293 og 23/289 til BKS13-1 og krav om felles detaljregulering vil 
man støtte opp om rammene om fortetting i områdeplanen, men med et mindre 
avgrenset område. 
 
Endringer i plankart: 

Områdeplan Endring 

  
 
Planbestemmelser til områdereguleringen opprettholdes. I tillegg kommer følgende 
bestemmelse under § 4.1.2.1: 

Felt Type 
bebyggelse 

Utnyttel
se 

Mønehøyd
e 

BKS1
3-1 

Rekkehus 
Firemannsbolig 

45 %-
BYA 

Maks 8 
meter 

Forskjellen fra BKS13 er at utnyttelsesgraden er redusert fra 65% BYA til 45% BYA, og at 
det tillates firemannsboliger. Planbeskrivelsen er justert til å stemme overens med 
endringen.  
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2. Fortau i Bjørnsonsveg tas ut av planen 

Gjennom planarbeidet er det sett på overordnede gå- og sykkelakser fra og til ulike 
målpunkter: sentrum, Hunsøya, Moseidmoen idrettsplass. I dette tilfellet var det 
spesielt Smååsane til sentrum og Hunsøya som hadde fokus.  
 
Bjørnsonsvegen er det naturlige bindeleddet mellom boligområdet i vest og den ny 
gang- og sykkelvegen som er planlagt rundt Stemhei (i den grønne buffersonen). Gang- 
og sykkelveg rundt Stemhei fører nordover til sentrum og sørover til Hunsøya. 
Krysningspunktet fra Moseidvegen er godt etablert og treffer godt på Bjørnsonsvegen. 
 

Områderegulering Moseidmoen gir ikke rom for deling av tomter på Moseidmoen, og 
det er ingen fortetting i området som tilsier økt trafikk. Ny plan strammer opp kryssene 
og viser god frisikt, som er viktig for trafikksikkerheten. I Bjørnsonsvegen er det lite 
trafikk, det er 14 direkte avkjørsler, og det er et kort strekk. Fartsgrensen er 30 km/t 
som er normalt i boligveger hvor det er blandet trafikk. Syklende vil trolig ikke bruke 
fortau, men sykle i vegbanen, da fortau er primært for gående.  
 
Bjørnsonsvegen er en god akse for gående og syklende, men behovet for fortau langs 
denne vegen er vurdert ytterligere og en ser at fortau vil ikke være avgjørende for 
trafikksikkerheten i Bjørnsonsvegen.  
 
Endringer i plankart: 

Områdeplan 

 

 
Endring 

 

 

 
Planbestemmelser til områdereguleringen opprettholdes, endringen medfører ingen 
endringer. Planbeskrivelsen er justert til å stemme overens med endringen.  
 
Endringene ble varslet til berørte naboer og offentlige myndigheter. Statsforvalteren i 
Agder, Statens vegvesen samt Agder fylkeskommune har ingen merknader til endringen. 
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WSP har følgende innspill på vegne av gnr/bnr 23/289 og 23/293: 
Eiendommene er underlagt plankrav i områdereguleringen. En ønsker å komme til 
enighet med kommunen om å unngå kravet om plan og gå direkte på byggesak. 
Prosessen har allerede tatt langt tid og det er ønskelig å komme i gang så raskt som 
mulig, samtidig som en har vanskeligheter med å se hvilket utredningsbehov som gjør 
seg gjellende. Se vedlegg 4 for utfyllende rengjørelse av bestemmelsene som gjelder for 
eiendommen. 
 
Basert på beskrivelse av prosjekter, skissefrosalg, bestemmelser og plankart for 
Moseidmoen mener de at det er sannsynliggjort at to 4-mannsboliger vil være en god 
løsning som ivaretar alle rammer og forutsetninger satt i områdeplan.    
 
En håper kommunen kan se på en løsning som innebærer at områdeplanen hjemler 
dette tiltaket uten krav om plan, som både ivaretar kommunens ønske om fortetting, 
samtidig som det vil være tids- og ressursbesparende for tiltakshaver.  
 
Svar:  
Utgangspunktet for vurderingen i klagebehandlingen var at området skulle underlegges 
krav om detaljregulering. En vil da følge planen for arbeidet, som områdeplan med krav 
om detaljregulering. To områder har blitt detaljert ut, som tidligere har vært jobbet med 
i detaljregulering og blitt utsatt i påvente av områdereguleringen. Områderegulering 
Moseidmoen er en stor plan, og hvis en skulle detaljert ut alle områder ville 
planarbeidet blitt uoverkommelig. 
 
Ny detaljering i områdeplanen, slik at det ikke er krav om detaljregulering av området 
BKS13-1, vil kreve en egen prosess etter pbl. 12-14, med høring og politisk 
sluttbehandling, og ikke noe en kan gjøre gjennom behandling av denne saken. Dette vil 
utsette ferdigstillelse av områderegulering Moseidmoen ytterligere.  
 
Likebehandling er sentralt. Hvis det skal detaljeres ut et område i områdeplanen 
gjennom reguleringsendring vil andre kreve tilsvarende. Alle naboer i området forventer 
ny planprosess senere, med rett og mulighet til å kunne uttale seg.  
 
 
 
Merknader: 
Endringen behandles etter PBL § 12-14, 2. ledd: (Kommunestyret kan delegere 
myndigheten til å treffe vedtak om endringer i reguleringsplan når endringene i liten 
grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i 
planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder.)  
 
Kommunedirektøren anser at endringen ikke vil påvirke gjennomføring av planen for 
øvrig, og at den går ikke ut over hovedrammene i planen, jf. bakgrunn for saken, og 
hensynet til viktige natur- og friluftsområder berøres ikke.  
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For alle saker som berører naturmangfold følger det av Naturmangfoldloven § 7 at 
prinsippene i §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig 
myndighet. Vurderingen skal fremgå av beslutningen. Etter kommunens vurdering 
berører omsøkte tiltak ikke naturmangfold og det legges til grunn at det ikke er 
nødvendig å foreta vurderinger etter miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12.  
 
Kommunedirektøren anbefaler at bygg- og miljøutvalget godkjenner endring av 
områderegulering Moseidmoen.  
 


