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1 Sammendrag 

Formålet med reguleringsarbeidet er å legge til rette for en mest mulig enhetlig praksis. 

Nye bestemmelser tar i større grad opp i seg utviklingen som har skjedd de senere 

årene. Dette gir større muligheter for en styring av utviklingen i randsonen til 

sentrumskjernen.  

 

Et nytt plankart sørger for en tilpasning til dagens situasjon slik at kartet stemmer med 

det som faktisk er situasjonen. Gjennom en regulering vil man sikre at behovet for 

dispensasjon blir mindre, samtidig som mindre byggetiltak kan gjennomføres uten 

søknad. 

 

Området er i kommuneplanen fra 26.11.2010 (sist revidert 17.08.2011) avsatt til bolig 

og friområde. Planområdet er i dag regulert gjennom reguleringsplan fra 1978. 

 

Forslagsstiller er Birkenes kommune. Planen er utarbeidet av Birkenes kommune, med 

bistand fra plankonsulenter. ViaNova Kristiansand AS er engasjert for å bistå med 

reguleringsarbeidet. Stokkebø Competanse AS har vært engasjert for å vurdere 

grunnforhold. Rambøll AS har bistått med utarbeidelse av planbeskrivelse. 

 

Planbeskrivelsen er basert på Kommunal- og moderniseringsdepartementets sjekkliste 

for planbeskrivelse og reguleringsplanveileder fra september 2018. 

 

Planbeskrivelsen hører sammen med, og redegjør for grepene i, plankart og 

bestemmelser. 
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2 Bakgrunn 

 Hensikten med planen 

Deler av Birkeland sentrum og områdene rundt består i dag av en fortetting rundt 

mindre gårder fra 60-tallet og utover. Mange av disse områdene har enten ingen 

gjeldende reguleringsplaner eller eldre reguleringsplaner. Den eldste planen er fra 1978. 

I løpet av den tiden har det skjedd en utvikling som har gjort at særlig planenes 

bestemmelser, men også plankartet ikke er tilpasset dagens situasjon.  Det er blitt 

endringer i tekniske krav og folks forventinger til boliger og boligområder.   

 

Birkenes kommune ønsker å legge til rette for en mest mulig enhetlig praksis i 

områdene med nye bestemmelser som i større grad tar opp i seg den utviklingen som 

har skjedd. Dette gir også større muligheter for en styring av utviklingen i randsonen til 

sentrumskjernen. Et nytt plankart sørger for en tilpasning til dagens situasjon slik at 

kartet stemmer med det som faktisk er situasjonen. Gjennom en regulering vil man sikre 

at behovet for dispensasjon reduseres, samtidig som mindre byggetiltak kan 

gjennomføres uten søknad. Det legges til rette for noe utbygging/fortetting, men det 

området søkes å beholde sitt opprinnelige preg. 

 

For Birkeland Sør 1 har kommunen også gjennomført en risiko- og 

sårbarhetsundersøkelse spesielt knyttet til Berse terrasse. Deler av dette området er 

under marin grense og det har derfor vært noe bekymring for grunnforholdene i 

området.  

 Forslagstiller og plankonsulent 

Forslagsstiller er Birkenes kommune. Planen er utarbeidet av Birkenes kommune, med 

bistand fra plankonsulenter ViaNova Kristiansand AS og Rambøll AS.   

 Krav om konsekvensutredning 

Planarbeidet er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter pbl § 4-1 og 

forskrift om konsekvensutredninger. Den aktuelle detaljreguleringen vil ikke innebære 

utlegging av nye områder til utbyggingsformål eller medføre større omdisponering av 

landbruks-, natur- og friluftsområder. Planen vurderes i henhold til dette til ikke å 

medføre vesentlige virkninger for miljø og samfunn (KU- forskriftens § 8).   
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3 Planprosessen 

Birkenes kommune startet opp arbeidet høsten 2017 med å varsle oppstart per post til 

alle innbyggere i området. Kommunen varslet i samme oppstart også regionale og 

nasjonale myndigheter og andre interesser i området. Frist for å komme med innspill til 

planen og planprosessen var 29.11.2017. Oppstarten ble kunngjort i Birkenes-avisa, 

kommunens nettside og sosiale medier (kommunens facebook-side). 

 

Planavgrensningen har i etterkant av varsel om oppstart blitt snevret inn til å ikke 

inkludere landbruksarealene i den sør-vestlige delen av planområdet.  Områdene som er 

ekskludert fra planområdet er i hovedsak LNFR-områdene syd i planområdet. Arealene 

sammenfaller med LNFR-områdene i kommuneplanens arealdel. 

 

 
Figur 1. Planavgrensning. 

 

Det ble invitert til et åpent oppstartsmøte hvor det var mulig å stille spørsmål til 

reguleringsplanarbeidet og prosessen. Dette ble gjennomført 1. november 2017 på 

kommunehuset. Kommunen informerte om prosessen og hensikten med planarbeidet. 

Det kom flere innspill og spørsmål.  Det er Birkenes kommune som står bak 

reguleringsplanen. Det har derfor vært viktig for administrasjonen at det skal være 
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enkelt for innbyggere og interessenter å ta kontakt for å få svar på spørsmål. 

Administrasjonen har ved jevne mellomrom orientert planutvalget i kommunen om 

planarbeidet.  

 

Birkenes kommune hadde ved melding om oppstart ikke knyttet til seg fagkompetanse 

for å utarbeide plankart, bestemmelser og å gjøre enkelte analyser. Kommunen har ikke 

hatt ressurser til å gjøre dette arbeidet i egen regi og knyttet derfor til seg ViaNova AS og 

Rambøll AS. 

 

Sentralt i planarbeidet har vært tilpasninger av eldre planer til dagens situasjon, tilpasse 

bestemmelser til det enkelte området og plan- og bygningsloven, samt risiko- og 

sårbarhetsanalyser. Dette er beskrevet og vurdert ytterligere senere i planbeskrivelsen.  

 

Forslag til områdereguleringsplan skal behandles av planutvalget. Deretter vil forsalget 

legges ut på høring i 6 uker slik at innbyggere og andre interesser kan komme med 

merknader til planen. 
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4 Planstatus og rammebetingelser 

 Statlige planretningslinjer 

Statlige planretningslinjer (SPR) brukes for å konkretisere de nasjonale forventningene 

til planleggingen og markere nasjonal politikk på viktige områder i planleggingen. 

Følgende statlige planretningslinjer er særlig relevante for denne planen. 

 

SPR for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 

Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig 

myndighets- og virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av 

klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. Planleggingen skal også bidra 

til at samfunnet forberedes på og tilpasses klimaendringene (klimatilpasning). 

 

SPR for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

Hensikten med disse retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og 

transportplanleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal 

bidra til et godt og produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre 

god steds- og byutvikling. 

 

SPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

Retningslinjene er en av Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og 

skal synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og 

byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven 

 

Kommunen skal bl.a. utarbeide retningslinjer, bestemmelser eller vedtekter om omfang 

og kvalitet av arealer og anlegg av betydning for barn og unge, som skal sikres i planer 

der barn og unge er berørt. 

  

Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, 

støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan 

utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Kommunene skal avsette tilstrekkelige, store 

nok og egnet areal til barnehager.  Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller er 

egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. 

 Regionale planer 

En regional plan er et styringsdokument som beskriver regionens ønskede utvikling på 

lang sikt. De regionale planene skal være styringsdokumenter som beskriver 

prioriteringer og veivalg for regionens ønskede utvikling i et langsiktig perspektiv. Hver 

enkel regional plan inneholder mål og relevante strategier og tiltak. 
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Agder 2020 

Det er utarbeidet en felles regionplan for de to Agderfylkene, kalt Agder 2020. Planen 

har fem hovedsatsingsområder: 

 

 Klima: Høye mål – lave utslipp 

 Det gode livet: Agder for alle 

 Utdanning: Verdiskaping 

 Kommunikasjon: De viktige veivalgene 

 Kultur: Opplevelser for livet 

 

Planen er for øvrig under revisjon og forslag til ny regional plan 

er nå på høring. 

 

Regional plan for Kristiansandsregionen 2010-2050 

Planen er en felles plan for den langsiktige utviklingen av 

Kristiansandsregionen. Planen legger opp til en felles, 

forpliktende arealpolitikk for regionen som skal legge til rette 

for bærekraftig utvikling og balansert vekst i hele Knutepunkt 

Sørlandet. Planen skal minimere transportbehovet, minimere 

arealforbruk til utbygging, legge til rette for miljøvennlig og 

sikker transport, legge til rette for god folkehelse og sikre 

universell utforming i all planlegging. 

 

 Kommunale planer 

Hver enkelt kommune har ansvaret for å legge forholdene til 

rette for den konkrete planlegging (kommuneplan og 

reguleringsplan) etter loven. Kommunene må i sin planlegging 

følge de retningslinjer og mål som statlige organer og 

fylkeskommunen bringer inn i planprosessen. 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Birkenes kommune har for tiden en gjeldende arealdel fra 2011, 

samt en gjeldende samfunnsdel som ble vedtatt våren 2015. I 

kommuneplanens samfunnsdel er det lagt vekt på at vekst skal 

skje i og rundt de tre viktigste sentraene: Herefoss, Engesland 

og Birkeland. Denne reguleringsplanen skal være med på å 

bygge opp om attraktiviteten til sentrumsnære boligområder.  

 

Figur 2. Regionplan Agder 2020. 

Figur 3. Regional plan for 
Kristiansandsregionen 2011-
2050. 

Figur 4. Kommuneplanens 
samfunnsdel. 
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Kommuneplanens arealdel 

Figuren under viser et utsnitt av kommuneplanens arealdel med påført plangrense (rød 

stiplet linje) for områdeplanen «Birkeland sør 1». Gjeldende arealdel fra 2011 er under 

revisjon. Det gjøres endringer i kommuneplanens arealdel, men hovedlinjene med 

styrking av sentrum og vern av landbruksjord videreføres i ny kommuneplan. Denne 

planen følger prinsippene i kommuneplanen.  

 

Følgende arealformål i kommuneplanens arealdel faller innenfor planområdet i 

områdeplanen: Friområde, Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR), 

Boligbebyggelse og Forretninger. I tillegg viser kommuneplanen til følgende 

hensynssoner og båndleggingssoner: H560 - Hensyn naturmiljø, H540 - Særlige hensyn 

grønnstruktur, H530 - Særlige hensyn friluftslivsinteresser, H700 – Båndlagt område. 

 

 
Figur 5. Utsnitt fra kommuneplanens arealdel (Birkeland) med plangrense for områdeplanen. 

Til kommuneplanens arealdel følger det bestemmelser og generelle retningslinjer som 

er vedtatt av kommunestyret 6. september 2011.  
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 Temaplaner/andre rammebetingelser 

Birkenes kommune har flere temaplaner og rammebetingelser som skal ligge til grunn 

for all planlegging. Naturmangfoldslovens § 7 legger føringer for planarbeidet. 

Prinsippene i §§ 8-12 skal legges til grunn i utarbeidelsen av denne planen. I vest-

nordvest ligger Berse naturreservat. Dette legger føringer for bruk og utnyttelse av 

området. Kulturminnelovens bestemmelser legger føringer for planarbeidet. Lovverket 

gir føringer for arbeidet på den måten at enkelte registrerte vernede kulturminner skal 

merkes i reguleringsplanen og registeringer for å avdekke nye funn gjøres.  

 

 Gjeldende reguleringsplaner 

Tabellen under viser nærliggende reguleringsplaner og planer som blir berørt av ny 

reguleringsplan for Birkeland sør 1. Gjeldende reguleringsplaner i området blir erstattet 

av ny reguleringsplan. 

 
Tabell 1. Berørte reguleringsplaner. 

PlanID Plannavn Ikrafttredelsesdato 

928_19780003 Reguleringsplan for Birkeland Sør 01.03.1978 

928_20130001 Områdereguleringsplan for Birkeland sentrum 03.11.2016 

928_20130010 Del av Valtjønn øst 10.09.2015 

928_20040002 Tøane – Morhommer sør 15.05.2003 

 

Kommunen kommer ikke til å oppheve gjeldende reguleringsplan for Birkeland Sør fra 

1978. for det resterende området før områdereguleringsplan for Birkeland Sør 2 legges 

frem for planutvalget til behanlding senere i 2019.  
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Figur 6. Eksisterende områdereguleringsplan fra 1978. 

 

 

 

Områdeplan for Birkeland sentrum grenser til den nye områdeplanen for «Birkeland sør 

1» i nord.  Planområdet omfatter de sentrale deler av Strøget og er avgrenset av 

Møllebekken i syd, Berse og Grødebekken i vest, Idrettsparken og Uldal industrier i 

nordvest, kommunesenteret og sykehjem i nordøst og grøntdraget knyttet til den 

tidligere høyspenttraseen i øst. Områdene langs Møllebekken som overlappes av ny 

områdeplan for «Birkeland sør 1» overtas av «Birkeland sør 1». 

 

 

 

Ny reguleringsplan grenser til 

detaljreguleringsplan Del av Valtønn Øst, 

vedtatt 10.09.2015. Planen skal legge til 

rette for en videreføring av arealbruken 

slik den er i dag. Samtidig blir det en bedre 

deling mellom boligområde, 

industriområde, og område med 

kombinert formål, samt et enklere 

trafikkbilde ut fra noe ending i 

adkomstløsninger. 

 

 
Figur 8. Del av Valtjønn Øst. 

 

Reguleringsplan for Tøane Morhommer, vedtatt i 15.05.2003 grenser til «Birkeland sør 

1» helt sør i planen. Ingen av disse planene vil bli direkte berørt av planen, men det er 

nødvendig å samordne med dem. Dette gjelder særlig for reguleringsplan Del av 

Figur 7. Områdereguleringsplan for Birkeland sentrum. 
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Valtjønn Øst som har en infrastruktur som må planlegges slik at den er i 

overenstemmelse med gjeldende planer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Analyser og utredninger 

Stokkebø Competanse AS har utarbeidet et notat som beskriver grunnforhold, 

fundamentering og stabilitet for boligfelt innenfor reguleringsplanene Birkeland sør 1 

og 2. Beregninger og vurderinger foretatt i notatet dokumenterer at det planlagte 

området kan planlegges videre for utbygging med boliger. Det er foreløpig vurdert at 

utbyggingen kan utføres som beskrevet ved bruk av direktefundamentering ned på et 

geonett armert pukkfundament på stedlig undergrunn. Stabiliteten til området og til 

bygningene er tilfredsstillende dersom de her beskrevne løsninger og detaljer benyttes.  

 

Det anbefales at det foretas en grunnundersøkelse for området med utgangspunkt i en 

fremtidig detaljreguleringsplan eller byggesak. Det forutsettes også at det tas endelige 

vurderinger og prosjektering av fundamentering og andre geotekniske konstruksjoner, 

og det anbefales at det foretas befaringer ved utgraving av byggegropene. Det er også 

Figur 9. Reguleringsplan for Tøane Morhommer. 
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viktig at UTF-ansvarlig foretar observasjoner i byggefasen, og gir tilbakemelding om de 

observerer avvik fra de forutsetninger som det er beskrevet i notatet og som i senere 

detaljprosjektering blir beskrevet.  
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5 Eksisterende forhold 

Birkenes ligger i Aust-Agder, tre mil fra 

Kristiansand sentrum og 15 kilometer fra 

Lillesand, som er nærmeste by. Kjevik flyplass 

som har daglige flyvninger innenlands og 

utenlands, ligger ca. 20 minutter med bil unna 

kommunesenteret Birkeland. 

 

Birkenes kommune ligger helt vest i Aust-Agder 

og grenser mot Kristiansand i vest og Lillesand i 

sør. Kommunen dekker 674 kvadratkilometer. 

Fra flatbygdene i sør strekker Birkenes seg opp 

til Himmelsyna, 650 m.o.h. over havet, i nord.  

 

Birkenes kommune forventer en relativt stor 

befolkningsvekst i årene fremover, men noe 

mindre enn det den har vært de siste årene (KPA 

2018-2030). Kommunens innbyggertall har økt 

fra 4 770 til rundt 5 200 innbyggere på slutten 

av 2017, en økning på over 8%. Det er derfor 

svært viktig å legge til rette for en god 

samfunnsutvikling i kommunen og at kommunen 

har en god strategi for vekstretninger, hva som 

skal bevares og hvordan arealressursene skal 

forvaltes. Det er et mål å prioritere lokalisering 

av boligområder nær de tre eksisterende 

sentrumsområdene Birkeland, Engesland og 

Herefoss. Om lag halvparten av innbyggerne i 

kommunen bor på Birkeland. Tettstedet 

Birkeland har 2 863 innbyggere per 1. januar 

2018. 

 

Tettstedet Birkeland konsentrerer seg i stor grad 

rundt sentrumsgaten «Strøget» (Rv41).  Her 

ligger blant annet kommunens 

administrasjonsbygg, bibliotek, matbutikk, 

idrettsanlegg, med mer. Birkeland kommune 

jobber aktivt med stedsutvikling av Birkeland 

sentrum knyttet til fornyelse og transformasjon, 

Figur 10. Kart Birkeland, Lillesand, Kristiansand. 

Figur 11. Befolkningsvekst i Birkenes kommune. 
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slik at det kan bli et attraktivt sted for næringsdrift, kulturaktiviteter, og som møtested 

og bosted.  I områdeplan for sentrum (2016) er det et mål at Birkeland sentrum skal gis 

et urbant uttrykk, som hever kvaliteten og skaper økt trivsel og aktivitet.  

 

Området som skal reguleres ligger like sør for Birkeland sentrum og er i stor grad 

allerede bebygd med eneboliger. Arealet som ble meldt opp til regulering er på rundt  

2 000 daa, men området har i løpet av reguleringsarbeidet blitt innsnevret til ca. 500 

daa.   

 

 
Figur 12. Opprinnelig planområde ved varsel om oppstart og endelig planområde. 

 

Viktige næringer i Birkeland er jord- og skogbruk, men kommunen har også over 400 

industriarbeidsplasser. Birkeland kommune jobber aktivt med stedsutvikling av 

Birkeland sentrum knyttet til fornyelse og transformasjon, slik at det kan bli et attraktivt 

sted for næringsdrift, kulturaktiviteter, og som møtested og bosted.   

 

Kommunen har hatt som strategi at brorparten av boligbyggingen skal skje i sentrum og 

sentrumsnære områder. Det er en strategi som kommunen har lykkes med. Natveitåsen 

og Tøane er eksempler på boligfelt som er sentrumsnære og som er godt utbygd. Det 

legges også i ny kommuneplan opp til at hovedutbyggingen skal skje i sentrum og 

sentrumsnære områder. 
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 Historisk utvikling 

Flyfoto over planområdet fra 1961 viser at området i sin tid har vært preget av jordbruk. 

I deler av området er det rester etter tidligere landbruk, men det er i all hovedsak rester 

som i dag er beplantet som hage i tilknytning til eneboligbebyggelsen. 

 

 
Figur 13. Flyfoto fra 1961 (t.v.) og 1973 (t.h.). 

Bebyggelsen i området er i hovedsak fra perioden 1960-1980-tallet. Det er kommet noe 

ny etablering innenfor området, men byggestilen fra denne perioden preger i stor grad 

området. Det er enkelte boliger som har en mer klassisk sørlandsstil (tidligere 

gårdsbruk) som kom til før 1960-tallet. 

 

I de siste årene er det gitt tillatelse til noe modernisering for enkelte boliger. I disse 

boligene er det tatt i bruk en mer moderne byggestil med tydelig kontrast til byggestilen 

som har preget området. Helt nord i område ligger det et leilighetsbygg, og ned mot 

Berse er det noen boliger i en mer modernistisk stil. Opprinnelig bygningsmasse, særlig i 

Berse terrasse og Mårrhommer synes godt plassert i terrenget. 

 

Området har i liten grad vært gjennom en transformasjon, i motsetning til det mer 

sentrumsnære områder har vært. Et unntak er arealet leilighetsbygget er etablert på. 

Det vil si at området er preget av relativt romslige tomter med god avstand mellom 

boligene. All eneboligbebyggelse er enten oppført i tre eller dekket med trepaneler.  
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Figur 14. Flyfoto av planområdet slik det fremstår i dag. 

 

 Stedets karakter 

Planområde ligger i en helling ned mot Berse og Møllebekkdalen og mot sørøst hvor det 

heller ned mot Valtjønn. Møllebekkdalen og Berse har stor verdi som grøntområde som 

både er sentrumsnært, og som bryter opp landskapet mellom sentrumskjernen og det 

mer eneboligpregede området på sørsiden av Møllebekken. En stor andel av 

bebyggelsen ligger vendt mot sørvest og vest og det er derfor gode solforhold i området. 

Det er ingen større landformasjoner som gir store skyggevirkninger.  

 

Kjørende langs FV256 vil se at området er åpent med flere tilgrensende 

landbruksarealer. Møllebekkdalens vegetasjon er preget av vegetasjon som trives i 

fuktige omgivelser og varierer mellom bakkevegetasjon under store trær og mer 

krattskog.  
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 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er foretatt en utsjekk i databaser for kulturminner. Det er kjent at området er rikt på 

kulturminner. Det er blant annet tidligere gjort funn av flere gravhauger og gjenstander 

av kulturhistorisk interesse. Det er i dag registrert ti automatisk fredete kulturminner i 

området. Aust-Agder fylkeskommunes kulturminnevernavdeling skriver i sin uttalelse 

at det vurderes som at området har stort potensiale for uregistrerte automatisk fredete 

kulturminner fra stein-, jernalder og middelalder.  Innenfor området hvor det ble meldt 

oppstart er det registrert åtte bygg fra før 1900 (SEFRAK-registrerte bygg). 

 

 
Figur 15. Utsnitt fra kulturminnesøk. 

 Naturmangfold 

Det er foretatt en utsjekk i Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i 

Artsdatabankens artskart. Naturverdiene i området er særlig knyttet til Berse og 

Møllebekkdalen. Resten av området som reguleres er for det meste bebygd eller 

påvirket av menneskelige inngrep. Møllebekkdalen er registrert som naturtype og 

utvalgte naturtyper. Det er registrert arter av nasjonal interesse særlig i tilknytning til 

Berse, men også andre steder i planområdet.  

 

Miljødirektoratet sin naturbase viser at det ved utløpet til Møllebekken er registrert 

fuglene stær, fiskemåke som nær truet (NT), ved Berse terrasse gulspurv og stær 

som nær truet (NT), og ved vest for fylkesvegen ved Øvre Birkeland vest vipe og 

heipipelerke (trua art).  

 

Sør for boligområdet Berse terrasse, og vest for fylkesvegen ved Øvre Birkeland vest er 

det registrert naturtype hule eiker (viktig og svært viktig). Vannet Berse er et 

naturreservat og registrert som viktig naturtype. Nedre del av Møllebekken (nord for 
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Berse terrasse) er registrert som naturtype «rik sump- og kildeskog», verdi (svært 

viktig).  

 

Sørvest i planområdet og området mellom Birkeland skole og Øygardstjønn, er 

skogsområdet registrert som svært viktig friluftsområde. Øst for Tøane er et område 

registrert med rik bakkevegetasjon, liggende/stående død ved, mm. 

 

Vannet Berse er et naturreservat, og registrert som viktig naturtype. 

 

 
Figur 16. Utsnitt fra miljøstatus. 

 Rekreasjon og uteområder 

 

Badeplassen og området rundt badeplassen er et svært viktig rekreasjonsområde både 

for beboerne i planområdet og for beboere i Birkeland. Det er tilrettelagt med 

sandstrand, et stisystem, lekearealer og et offentlig toalett i området. Ved Morhommer 

kan man gå en kort topptur på merket turløype til Morhommer. 
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Figur 17. Badeplass ved Berse. 

 

 

 
Figur 18. Topptur til Morhommer. 
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 Landbruk 

Innenfor arealet hvor det ble 

meldt oppstart er det store 

arealer med dyrkamark og 

skogsområder med varierende 

bonitet. Områdene er i 

kommuneplanen avsatt til 

landbruksformål og større 

deler av dette arealet er derfor 

ikke med i den endelige 

avgrensningen. Det er liten tvil 

om at det også i dette området 

er press på landbruksarealene. 

Det har i årenes løp blitt gitt 

enkeltfradelinger i strid med 

formålet, noe som har ført til spredning av bebyggelsen på bekostning av landbruket. 

Innenfor planområdet er det imidlertid liten konflikt med landbruksinteresser.    

 Trafikkforhold 

Det er tre hovedveier som leder til Birkeland og planområdet. Birkelandsveien (Rv41) 

fra vest, Herefossveien (Rv41) fra nord og Birkelandsveien fv. 402. I tillegg går 

Tveideveien (fv. 256) gjennom planområdet.  

 
Figur 20. Hovedveier i planområdet. 

 

Figur 19. Arealtype (AR50). 
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I Birkelandsveien er det registrert 

trafikkmengde (ÅDT) på 3550, i 

Herefossveien en ÅDT på 5200, i 

Birkelandsveien en ÅDT på 3600 og i 

Tveideveien (fv.256) er det registrert 1450 i 

ÅDT.  

 

I boligområdene er det enkelte veier med 

fortau, men de fleste veiene i planområdet 

har ikke fortau og genererer blandet trafikk. 

Langs fylkesveien er det etablert fortau. Deler 

av strekningen har fortau på begges sider.  

 

Tidligere kjørte det skolebusser til skolen via 

FV256. Dette er nå kraftig redusert med 

etableringen av Myrane trafikkareal. Denne etableringen har også redusert 

foreldrekjøring til skolene. Det er imidlertid fortsatt en vei som oppleves som trafikkert 

da skolen er en stor arbeidsplass. Det er også et industriområde like øst for planområde 

som genererer noe tungtransport i området. Selve boligområdene er allikevel noe 

avskjermet fra fylkesveien og oppleves som relativt lite trafikkert. Unntaket er den 

kommunale veien ned til Berse hvor det særlig i badesesongen kan være biltrafikk fra 

andre deler av Birkeland. Deler av denne veien er bratt og med noe dårlig sikt.  

 

Trafikkulykker 

Det har ifølge vegkart.no vært flere trafikkulykker langs veisystemet i Birkeland etter år 

2000. Langs Birkelandsveien (Rv41) har de fleste ulykkene «lettere skadd» som 

alvorligste skadegrad. Men, det er også forekomster av ulykker med skadegrad «meget 

alvorlig skadd». I krysset mellom Birkelandsveien og Tveideveien er det registrert to 

ulykker etter år 2000. Disse har begge «lettere skadd» som alvorligste skadegrad. Videre 

langs Tveideveien har det skjedd fire registrerte ulykker, hvor den alvorligste 

skadegraden er «alvorlig skadd».  

 

Figur 21. Eksempel på veier med fortau i planområdet. 
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Figur 22. Registrerte ulykker. 

 

Kollektivtilbud 

Agder kollektivtrafikk (AKT) kjører daglige bussruter gjennom Birkeland og 

planområdet. Det er busstopp langs Birkenesveien og Tveideveien. Rute 36 går mellom 

Birkeland og Kristiansand. Rute 133 kjører mellom Birkeland og Lillesand, via 

Tveideveien. Rute 144 går til Herefoss. 

 Barns interesser 

Planområdet som omfatter områdereguleringsplan for Birkeland Sør 1 har arealer som 

er populære blant barn og unge. Særlig gjelder det arealene rundt badeplassen i Berse. 

Det er også et større areal i sør med en liten balløkke i Rennehaven. Birkeland og 

Valstrand skole ligger på østsiden av Valetjønn. Tveideveien er derfor en sentral 

skolevei for elevene her. Tveideveien har fartsgrense 40 km/t og har fortau på én side.  

 

Birkenes kommune har i samarbeid med skolen og SLT-koordinator foretatt en 

forenklet barnetråkkanalyse. 
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Figur 23. Forenklet barnetråkk. 

 

Det er få mindre lekeplasser i området, til gjengjeld er det korte avstander til 

rekreasjonsområder (grøntområder) og lekeområder av en viss størrelse. For de større 

barna er det relativt kort vei til skoleområdet og «Tobias jorde» hvor det er gode 

lekemuligheter og det legges til rette for mer lek og aktivitet.  

 

Planområdet 
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Figur 24. Enkel stedsanalyse. 

 Sosial infrastruktur 

Området ligger tett opp til sentrumsfunksjoner og i gangavstand til de fleste offentlige 

tjenester i kommunen. Skoleområdet ligger i gangavstand fra området som reguleres, og 

det er flere muligheter for barnehage. Det er ingen sentrale offentlige funksjoner 

innenfor selve området, bortsett fra et menighetslokale sør-øst i området.  

 Universell utforming/tilgjengelighet 

Området består for det meste av eneboliger, bortsett fra ett større leilighetsbygg. 

Området er således bygget og med den infrastrukturen som er i dag Bebyggelsen har 

varierende grad av tilgjengelige adkomster. Tilkomsten til det viktigste friområde ved 

Berse er krevende. Det er bratte bakker ned til vannet og området i tilknytning til dette. 
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Det er ikke gjort tiltak for å sikre universell utforming på veinettet, men området har lav 

stigning som i utgangspunktet gir god fremkommelighet. 

 Teknisk infrastruktur 

Det er en etablert infrastruktur i området innen vann og avløp og energiforsyning. 

Området er først og fremst fra 70 og 80-tallet og elektrisitet er derfor i hovedsak ført 

gjennom luftkabler. Området er ikke tilkoblet noe felles energiforsyning som for 

eksempel fjernvarmeanlegg.  

 

Det strekker seg en høyspentlinje (distribusjonsnett) gjennom planområdet. Denne er 

lagt med luftledning og jordkabel langs atkomstveien til Berse terrasse.  

 

  
Figur 25. Utsnitt fra NVE Nettanlegg. 

 Grunnforhold og naturgitte forhold 

Løsmasse 

Som resten av Birkeland er det betydelige mengder morenemasser i området og 

kombinert med fjell. Massene er ansett å være stabile, men det har vært usikkerhet til 

deler av området, særlig Berse terrasse som strekker seg ned under marin grense. Det er 

ikke registrert utglidninger eller tilfeller av ras i området.  
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Det er registrert utglidning langs Møllebekken nær bebyggelsesområde. Raset gikk i 

oktober 2017. Den sannsynlige bakgrunnen for utglidningen var erosjon i 

skråningsfoten som følge av  flomvannføring.  

 

 

 
Figur 26. Løsmassekart. 
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Figur 27. Marin grense. 

 

 

 

 

Flomsoner 

Flomsonene for 200-årsflom strekker seg innover planområdet langs med Berse og opp 

Møllebekken.  Sørlandet ble rammet av en stor flomhendelse 30. september – 3. 

oktober 2017. Flommen skyldtes usedvanlig mye nedbør, nærmere 300 

mm i løpet av tre døgn. Ved vannføringsstasjoner i Mandalselva og 

Tovdalsvassdraget ble det satt rekorder i måleserier som er over 100 år 

Lange (se rapport 80 2017 utarbeidet av NVE). Flyfoto fra flommen i 2017 viser 

omfanget i planområdet.  
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Figur 28. Flomsone for 200-årsflom og flyfoto fra flommen i 2017. 

 Støy- og luftforurensning 

Området ligger rolig til i et område preget av landbruk og eneboligbebyggelse. Det er 

noe støy knyttet til næringsområde ved Valtjønn. I forbindelse med omregulering av 

næringsarealet for noen år siden, var det flere kommentarer knyttet til støy fra bedriften 

på området. Dette dreide seg imidlertid først og fremst mot boliger som er en del av en 

annen reguleringsplan. Det er ikke kjent at det er andre støykilder enn det som man må 

forvente i et boligområde og landbruksområde. Støyvarsel kart fra Statens vegvesen 

viser utstrekning av støynivå for henholdsvis gul sone (Lden 55-65 dB) og rød sone (Lden 

65 dB og høyere). Rød støysone strekker seg langs birkelandsveien. Tveideveien dekkes 

kun av gul støysone. 

 

Kilder til luftforurensning eller plager som kan oppstå knyttet til partikler i lufta er først 

og fremst knyttet til næringsområdet i sør, landbruket og veitrafikk. Det er ikke kjent at 

virksomheten i industriområdet gir plagsom luftforurensning. Det er noe biltrafikk i 

området, men ÅDT igjennom FV256 tilsier ikke at det er stor forurensning. Landbruket 

kan gi noe partikkelforurensning i form av støv ifra arbeidet.  

6 Planforslaget 

 Planlagt arealbruk 

Målet med planen er å legge til rette for en mest mulig enhetlig praksis i området, med 

nye bestemmelser som i større grad tar opp i seg den utviklingen som har skjedd.  

Gjeldende kommuneplan legger allerede føringer for den ønskede utviklingen av 

området som foreliggende reguleringsplan retter seg etter. Formålsavgrensning 
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samsvarer i stor grad med kommuneplanen og gjeldene reguleringsplan fra 1978, men 

med mindre justeringer og tilpasninger til tomtegrenser og tilgrensende formål. 

Tabellen viser aktuelle reguleringsformål i planen. 

 
Tabell 2. Reguleringsformål. 

§12-5. Nr. 1 – Bebyggelse og anlegg 

1111 – Frittliggende småhusbebyggelse (BFS1-BFS12) 

1113 – Blokkbebyggelse (BBB1) 

1165 – Forsamlingslokale (BFL1) 

1802 – Bolig/forretning/kontor (BKB1) 

§12-5. Nr. 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

2011 – Kjøreveg (SKV) 

2012 – Fortau (SF) 

2019 – Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 

2082 – Parkeringsplasser (SPP) 

§12-5. Nr. 3 – Grønnstruktur  

3040 – Friområde (GF1-GF7) 

1690 – Annet uteoppholdsareal (BAU1-6) 

3020 - Naturområde 

§12-5. Nr. 5 – Landbruk, natur og friluftsområder samt reindrift 

5130 – Friluftsformål (LF1-LF12) 

§11-7. Nr. 6 – Bruk og vern av sjø og vassdrag 

6710 – Friluftsområde i sjø og vassdrag (VFV) 

§12-6. Hensynssoner 

Sikringssone - Frisikt (H140) 

Faresone -Flomfare (H320) 

Faresone - Høyspenningsanlegg (H370) 

Sone med angitte særlige hensyn - Hensyn landskap (H550) 

Sone med angitte særlige hensyn - Bevaring naturmiljø (H560) 

Sone med angitte særlige hensyn- Bevaring kulturmiljø (H570) 

Båndleggingssoner - Båndlegging etter lov om naturvern (H720) 

Båndleggingssoner - Båndlegging etter lov om kulturminner (H730) 

 

Planen legger til rette for en utvikling med følgende hovedgrep: 

 De eksisterende boligområdene innenfor planområdet videreføres, men med 

bestemmelser som sørger for en enhetlig praksis. 

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur tilpasses dagens situasjon, og 

trafikksikkerhets tiltak som siktlinjer ivaretas juridisk gjennom plankartet. 

 Grønnstruktur sikres med relevante hensynsoner som f. eks. hensyn til landskap 

og naturmiljø.  

 LNFR-områder, samt friluftsområder i sjø og vassdrag sikres. 

 Båndleggingssoner etter lov om naturvern og etter lov om kulturminner for 

aktuelle områder innenfor planområdet. 

 Planen tar hensyn til konsekvenser av klimaendringene ved økt fare for ras, flom 

og overvann gjennom bruk av hensynssoner og betemmelser.  
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 Faresoner for flom og høyspenningsanlegg implementeres som en del av planen.    

 

Videre følger en systematisk gjennomgang av de aktuelle reguleringsformålene. Figuren 

under viser endelig plankart for «Birkeland sør 1». 

 

 
Figur 29. Plankart for Birkeland sør 1 
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 Bebyggelse og anlegg 

 Frittliggende småhusbebyggelse (BFS1-BFS12) 

Innenfor området eksisterer det i dag frittliggende småhusbebyggelse. I planens 

bestemmelser tillates det kun én boenhet per tomt. Ved fradeling av mer enn to 

boligtomter eller etablering av mer enn to boenheter innenfor områdene skal det 

utarbeides detaljreguleringsplan. Utnyttelse av tomtene er gitt i %-BYA og er med på å 

sikre en videreføring av utnyttelsesgraden i området. Takvinkel og maksimal 

møne/gesimshøyde er også satt. Sammen med en bestemmelse om at 

hovedmøneretning skal være nord-sør, bidrar dette til å videreføre eksisterende praksis 

i planområdet. Deler av områdene berøres av hensynssone for landskap (H550), 

faresone flomfare (H320) og sikringssone for bevaring av frisikt (H140).  

 

 

 Blokkbebyggelse (BBB1) 

I formålet eksisterer det i dag en boligblokk. Bestemmelsene setter begrensninger og 

krav ifm. antall tillatte boenheter, takform, fasade, uteoppholdsareal, lek, parkering mm. 

Bestemmelsene er utarbeidet på bakgrunn av dagens bygningsmasse og vil av den grunn 

Figur 30. Frittliggende småhusbebyggelse (BFS1-BFS12) 
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videreføre dagens bygningstype for fremtiden. Med angitt %-BYA fastsettes også 

utnyttelsesgraden av tomten for fremtiden.  

 Forsamlingslokale (BFL1) 

Området er regulert til forsamlingslokale. Bestemmelsene gir blant annet føringer for %-

BYA og takform. Bestemmelsene setter også krav om illustrasjonsplan ved tiltak.  

Figur 31. Blokkbebyggelse langs Birkelandsveien (Rv41). 

Figur 32. Forsamlingslokale (BFL1). 
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 Bolig/forretning/kontor (BKB1) 

Området er regulert til kombinert bolig, forretning og/eller kontor. I dag består området 

av en bensinstasjon og et leilighetsbygg med næring i underetasjen. 

 Annet uteoppholdsareal (BAU1-6) 

Områdene omfatter arealer hvor det er registrert automatisk fredete kulturminner. I 

områdene tillates det  ikke terrenginngrep, påfylling eller etablering av alle typer faste 

innstallasjoner som plattinger, grillhytter og lekestariv som må forankres. Planting av 

trær og større busker er ikke tillatt. 

 

 Bebyggelsens plassering og utforming 

 Bebyggelsens høyde 

Bebyggelsens høyde varierer fra én til fire etasjer innenfor planområdet. Bebyggelsen 

med flest etasjer finner en innenfor felt BBB. Blokken er terrassert for å tilpasse høyden 

til omkringliggende bebyggelse. 

 

Generelt gjelder det at det ved søknad skal vises biloppstillingsplasser, terrasser, murer 

og eventuelle andre terrenginngrep på den enkelte tomt. Plantegninger skal utdypes ved 

hjelp av snitt/profiler og/eller 3D-modell som viser forholdet til tilgrensende vei og 

eiendommer/nabotomt/nabobebyggelse dersom det er nødvendig. Høyder på bygg skal 

påføres med koter for H01 og gesims/møne. 

 Grad av utnytting 

Utnyttelse er i hovedsak redegjort for gjennom %-BYA i områdeplanens bestemmelser. 

Generelt gjelder en %-BYA på rundt 25 %. For blokkbebyggelsen og forsamlingslokalet 

gjelder en noe høyere utnyttelsesgrad (40 %). 

Figur 33. Kombinert bolig/forretning/kontor langs Birkelandsveien (Rv41). 
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 Antall boliger 

Det er i dag etablert ca. 70 eneboliger innenfor planområdet. I tillegg kommer 

blokk/leilighetsbebyggelse som tillater maksimalt 20 boenheter. 
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 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 Kjøreveg (SKV1-SKV8) og fortau (SF) 

Det skal utarbeides teknisk plan for alle arealer regulert til samferdselsanlegg og teknisk 

infrastruktur. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal anlegges som vist på plan 

og i samsvar med gjeldende kommunale normaler. Tiltak i tilknytning til fylkesveg skal 

prosjekteres/anlegges i samsvar med Statens vegvesens håndbøker. Tilpasning og 

justering innenfor regulert trafikkareal tillates ifm. prosjektering byggeplan. Fortau skal 

anlegges i samsvar med Statens vegnormal og kommunal norm. 

 Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 

Annen veggrunn omfatter skjærings- og fyllingsskråninger, grøfter, snøopplag, rekkverk 

og lignende. Fylling/skjæring kan anlegges på tilstøtende formål. Bestemmelsene tillater 

ikke parkering i områder regulert til annen veggrunn. 

 

 

  

Figur 34. Kjøreveger og fortau. 

Figur 35. Annen veggrunn – grøntareal (SVG). 
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 Parkeringsplasser (SPP) 

Området reguleres til parkeringsplasser for badestranden ved Berse. SPP1 berøres av 

hensynssone for flom (H320_1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grønnstruktur 

 Friområde (GF1-GF7) 

Det er regulert flere friområder i områdereguleringsplanen. GF1 (se figur nedenfor) 

befinner seg ved badestranden og inneholder flere ulike lekeapparater.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 37. Friområde (GF1). 

GF2 er grøntområdet som strekker seg opper langs Møllebekken. Området består av tett 

skog. GF2 berøres av hensynssone for flom (H320_1). GF3 består av en gressflate på ca. 

900 m2. Her er det lagt til rette for sand-lek og ball-lek, det er også et huskestativ her. 

Figur 36. Parkeringsplass ved badestranden (SPP1). 
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Området brukes i hovedsak som en nærlekeplass. Området berøres av båndleggingssone 

etter lov om kulturminner (H730_1). Hensynssone videreføres på bakgrunn av 

kulturminnene her (e.g. gravhaug). GF4 består i hovedsak av åpen mark. I den nordlige 

delen av området er det en klynge av tettvokste trær. GF5 er et skogholt/en 

vegetasjonsskjerm som skiller boligfeltet fra riksveien nedenfor.  GF6 er et skogholt 

(Mårrhommer). GF7 ligger langs Valetjønn og utgjør en buffer mellom bebyggelsen og 

innsjøen.  Det legges opp til bevaring av disse områdene. 

 Naturområde (o_GN1) 

Området omfatter gravfelt med tilstøtende grøntområde. 

 LNFR-områder 

 Friluftsformål (LF) 

LF1 strekker seg langs Møllebekken og tar opp i seg både skogholt og åpen gress-slette 

foran blokkbebyggelsen. LF1 berøres av hensynssone for flom (H320_1). 

LF2 (se figuren under) ligger mellom Birkelandsveien og Tveideveien. Området 

omkranser Møllebekken.  

 Bruk og vern av sjø og vassdrag 

 Friluftsområde i sjø og vassdrag (VFV) 

VFV1-2 utgjør deler av Berse og Møllebekken. 

 Hensynssoner 
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 Sikringssone - Frisikt (H140) 

Plankartet angir frisiktlinjer for veikryss. Der frisiktlinjer krysser områder hvor det er 

tillatt å bygge, er det angitt hensynssone for frisikt. Bestemmelsene gir føringer for 

bygging innenfor hensynssoner. 

 Faresone -Flomfare (H320) 

Møllebekken og Flakksvann (Berse) kan flomme over/få høy vannstand. Parkeringsplass 

(SPP) i området er særlig utsatt. Nærliggende bebyggelse er i risikosone for å bli 

påvirket av en flom. Det må vises forsiktighet med ny bebyggelse i dette området. I 

berørt planområdet må det legges på en sikkerhetsmargin på +0,3 meter ved praktisk 

bruk av kartet. Det tillates ikke bygninger for varig opphold med kote topp såle lavere 

enn flomhøyden (kote +27 moh).  

 

Område H320_2 omfatter aktsomhetsområde for flom. Innenfor sonen er flomfaren ikke 

kartlagt og det stilles derfor krav til avklaring av flomfaren før det kan gis tillatelse til 

tiltak innenfor området. 

Figur 38. Sikringssone – Frisikt (H140). 
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 Sone med angitte særlige hensyn - Hensyn landskap (H550) 

Det er angitt en hensynsone for landskap mellom boligene på Berse terrasse og Berse-

vannet. Hensynsonens skal sikre landskapselementet langs vannet. Det bemerkes at 

hogst og skjøtsel av vegetasjon bør utføres med forsiktighet. 

 
Figur 40. Hensynssone landskap (H550). 

 Sone med angitte særlige hensyn - Bevaring naturmiljø (H560) 

Det er angitt en hensynsone for bevaring av naturmiljø i friområdene langs 

Møllebekken. Eksisterende vegetasjon og terrengs skal bevares og opprettholdes. Kun 

tiltak i henhold til godkjent utomhusplan tillates. 

 

Figur 39. Flom 2017 (t.v.), normal vannstand 2014 (t.h.). 
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 Sone med angitte særlige hensyn - Bevaring kulturmiljø (H570) 

Området grenser til et større gravfelt og potensiale for funn i området er stor. Innenfor  

området tillates ikke kjøring med store kjøretøy, lagring av kjøretøy eller 

byggematerialer, eller inngrep i grunnen. Normal hogst og rydding av vegetasjon er 

tillatt.  

 

 
Figur 41. Bevaring naturmiljø (H560). 

 Båndleggingssoner - Båndlegging etter lov om naturvern (H720) 

Bersevannet er båndlagt etter lov om naturvern. Båndleggingssonen berører også deler 

av friområdene på land. 

 Båndleggingssoner - Båndlegging etter lov om kulturminner (H730) 

Det ligger syv båndleggingssoner for kulturminner i planen (H730_1-H730_7).  

I området finnes automatisk fredete kulturminner (gravminner og bosetningsspor). Det 

er ikke tillatt å sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, 

forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme de automatisk fredete 

kulturminnene eller fremkalle fare for at dette kan skje. Området forvaltes av regional 

kulturminneforvaltning etter kulturminnelovens bestemmelser. 

 

Innenfor område som omfattes av hensynssone H730_3 tillates eksisterende vei 

opprettholdt. Alle nye inngrep i veiarealet, som utvidelse av veien, grøfting mm. må 

oversendes rette myndighet som søknad om dispensasjon etter kulturminneloven § 8, 1. 

ledd. 

 

 Boligmiljø/bokvalitet 
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Alle leiligheter skal i hovedsak være gjennomgående for å sikre gode lysforhold 

innendørs. Alle leiligheter skal ha en stille side der støynivå på fasade ligger under Lden 

55 dB. Utomhusarealer skal også ligger under dette støynivået. 

 Parkering 

Innenfor formålene frittliggende boligbebyggelse (BFS1-BFS11) skal det avsettes 2 

biloppstillingsplasser på egen grunn pr. boenhet. For blokkbebyggelse (BBB1) skal det 

skal avsettes minimum 1,5 p-plasser for bil og 2 plasser for sykkel pr. boenhet. I tillegg 

skal det avsettes 1 felles p-plass for handikappede for hver 10. boenhet. Dette er således 

i tråd med overordnet plan (kommuneplanen) som sier: 

 

«For å forhindre at det ved fortetting eller nyanlegg av boområder oppstår mangel på 

egnede parkeringsarealer for boenhetene gis følgende retningslinjer: Det skal avsettes og 

opparbeides to biloppstillingsplasser pr bolig. For hybelleiligheter inntil 70 m2 skal det 

avsettes og opparbeides en parkeringsplass. For leiligheter i sentrum skal det avsettes 1,5 

parkeringsplass pr. boenhet.» 

 Tilknytning til infrastruktur 

Området er ikke tilknyttet fjernvarmeanlegg. 

 Trafikkløsning 

Atkomst til eiendommer og traktorveier er vist med atkomstpiler på plankartet, der 

dette er nødvendig. Vegene innenfor området er opparbeidet i henhold til gjeldende 

standard. 

 Kulturminner 

 Birkeland nedre (H730_1-H730_7) 

H730 omfatter arkeologisk fredete kulturminner som er båndlagt etter 

kulturminneloven. Her er det avdekket gravhauger fra jernalderen som er automatisk 

fredet. Det er også et funnsted av oval spenne av bronse fra vikingtiden. 
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Figur 42. H730_3. 

 

 
Figur 43. H730_6 og H730_7  (registrert minne i sør er 
ved nye registreringer ikke  funnet bevaringsverdig)
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7 Virkninger av planforslaget 

 Overordnede planer 

Planen forholder seg i stor grad til overordnet kommuneplan.  

 Bebyggelse og anlegg 

Planen legger i stor grad føringer for å videreføre området slik det fremstår i dag. 

Grepene som er gjort i denne planen sikrer i større grad at området forvaltes på samme 

linje som andre nærliggende områder i kommunen, samtidig som områdets nåværende 

preg videreføres. 

 Grønnstruktur 

Planen sikrer ved å stille krav til utomhusplan ivaretakelse av vegetasjon/enkelttrær, 

terreng og andre elementer som bør bevares. Videre vil den sørge for styring av 

terrengbearbeiding og overganger mot tilstøtende områder. Utover dette vil 

utomhusplaner styre fremtidig utforming av møblering av lekeplasser, utforming av 

turveier, samt ras- og fallsikring. 

 Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven 

Det er gjort tiltak i form av hensynssoner og båndleggingssoner for å forvalte områdene 

på en bærekraftig måte. 

 Trafikkforhold 

Planen bidrar til økt trafikksikkerhet ved å regulere siktlinjer og hensynssoner som 

sikrer at sikten ikke forringes. Planen sikrer gjennom byggegrenser i plankartet at 

fremtidig bebyggelse ikke kommer for nære vegen. 

 Risiko- og sårbarhet 

Det er foretatt en risiko- og sårbarhetsanalyse for planen (se vedlegg). Det anbefales at 

det foretas en grunnundersøkelse for området med utgangspunkt i en sannsynlig 

byggeplan. Det forutsettes også at det tas endelige vurderinger og prosjektering av 

fundamentering og andre geotekniske konstruksjoner, og det anbefales at det foretas 

befaringer ved utgraving av byggegropene. Det er også viktig at UTF-ansvarlig foretar 

observasjoner i byggefasen, og gir tilbakemelding om de observerer avvik fra de 

forutsetninger som det er beskrevet i notatet og som i senere detaljprosjektering blir 

beskrevet.  
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Videre følger en oppsummering av punkter som har blitt vurdert som aktuelle for 

planområdet ifølge ROS-analysen. 

 

Pkt.1 Løsmasser 

Området ved Berse terrasse er vurdert av geoteknikker. Det anbefales at det foretas en 

grunnundersøkelse for området med utgangspunkt i en sannsynlig byggeplan. Det vises til 

egen rapport (notat 01) datert 05.10.2018. 

 

Pkt. 2 Elveflom 

Møllebekken renner gjennom forholdsvis flate jorder. Det bør vurdere hensynssone «flom» 

langs bekken. 

 

Pkt. 5 Radon 

Det er ikke utpreget fare for radon.  

 

Pkt.8 Flom i vann 

NVE har gjennomført flomsonekartlegging av Flakksvann (Berse) i 2005. Det er utarbeidet 

flomsonekart for 200-årsflom. Der hvor Møllebekken renner ut i Berse er området utsatt 

for flom. Det må vises forsiktighet med ny bebyggelse i dette området.  

 

Pkt. 10 Sårbar flora 

I h.h.t. artsdatabanken er det registrert følgende rødlistearter (sårbare): 

I boligområdet Berse terrasse er det registrert gulspurv som nær truet (NT). Utløp av 

Møllebekken er det registrert hettemåke som sårbar (VU). Ved veien Kleivstykket er det 

registrert gulspurv som nær truet (NT). I h.h.t. artsdatabanken er det registrert følgende 

svartelistearter (uønsket): I vannet Berse er det registrert Kanadagås som har svært høy 

risiko (SE). Langs Tveideveien er det registrert Hagelupin, Rynkerose og Skogskjegg som 

har svært høy risiko (SE). Langs Birkelandsveien er det registrert Hagelupin. Mellom 

Tveideveien og Rennehaven er det registrert Ungarsk syrin som har høy risiko (PH). Det 

må gjøres tiltak slik at nevnte uønskede arter ikke spres i planområdet. 

 

Pkt. 11 Sårbar fauna/fisk 

I h.h.t. Miljødirektoratet sin naturbase er det ved utløpet til Møllebekken registrert fuglene 

stær, fiskemåke som nær truet (NT), ved Berse terrasse gulspurv og stær som nær truet 

(NT), og ved vest for fylkesvegen ved Øvre Birkeland vest vipe og heipipelerke (trua art). 

Sør for boligområdet Berse terrasse, og vest for fylkesvegen ved Øvre Birkeland vest er det 

registrert naturtype hule eiker (viktig og svært viktig). 

Vannet Berse er et naturreservat og registrert som viktig naturtype. 

Nedre del av Møllebekken (nord for Berse terrasse) er registrert som naturtype «rik sump- 

og kildeskog», verdi (svært viktig). 



 

49 av 58 

Sørvest i planområdet og området mellom Birkeland skole og Øygardstjønn, er 

skogsområdet registrert som svært viktig friluftsområde. Øst for Tøane er et område 

registrert med rik bakkevegetasjon, liggende/stående død ved, mm. Områdereguleringen 

må styres slik at den tar hensyn til registrerte naturkvaliteter  

 

Pkt. 12 Verneområder 

Vannet Berse er et naturreservat, og registrert som viktig naturtype. Planen bør begrense 

tiltak i vannet. 

 

Pkt. 14 Fornminner 

Det er registrert automatisk fredete fornminner innenfor planområdet. Status må avklares. 

Reguleres med hensynssoner og/eller utgraving. Det må tas kontakt med 

fylkeskonservator. 

 

Pkt. 15 Kulturminner 

Det er registrert kulturminner innenfor planområdet. Status må avklares. Reguleres med 

hensynssoner og/eller utgraving. Det må tas kontakt med fylkeskonservator. 

 

Pkt. 30 Trafikkstøy 

Det må vurderes om det er behov for en med detaljert kartlegging av trafikkstøy, og krav 

til gjennomføring i forbindelse med detaljregulering. Spesielt i forhold til bebyggelse langs 

fv. 402 som kan være berørt. 

 

Pkt. 32 Sulfidholdig fjell 

Enkelte arealer i planområdet består av amfibolitt granittisk gneis som kan være utsatt. 

Det må vurderes om det skal settes krav til undersøkelse for berørt areal. 

 

Pkt. 35 Høyspentlinje 

Eksisterende høyspentlinjer gjennom planområdet må reguleres med hensynssone 

«faresone». 

 

Pkt. 48 og 56 Skolebarn og ferdsel 

Det er etablert en ny felles kollektivholdeplass for skolebusser, som medfører periodevis 

stor trafikk av myke trafikanter mellom kollektivholdeplassen og skolen. 

Viktig at det sikres trygg skoleveg spesielt på dette korte strekket. Det må ses på løsning 

som dekker dagens behov, men også på lang sikt. Det vises til notat mobilitetsplan og 

vegtekniske vurderinger. 

 Avveining av virkninger 

Planen vil ikke medføre noen negative virkninger sett i forhold til dagens situasjon og 

eksisterende reguleringsplan.  
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8 Innkomne innspill 

 Merknader 

 Merknader til oppstartsmeldingen 

 

Aust- Agder Fylkeskommune, 29.11.2017:  

Fylkeskommunen mener det vil være nyttig å kartlegge den eksisterende 

boligbebyggelsen for å innpasse nye boligenheter og angi bestemmelser som f. eks. 

regulerer møneretning i forhold til vei, høyde på bebyggelse osv. Videre forventes det at 

tas normale planhensyn som blant annet ivaretar natur, miljø og klima på en god måte.  

 

Kulturminnevernseksjonen anbefaler at man i det videre planarbeidet utarbeider 

konkrete forslag til hvorledes en slik hensynssone med tilhørende bestemmelser kan 

konkretiseres gjennom plan.  

 

Fylkeskomunen finner det nødvendig med en arkeologisk registrering for å avklare 

forholdet til automatisk fredete kulturminner, jf. undersøkelsesplikten etter 

kulturminnelovens § 9. Planområdet har et potensial for uregistrerte automatisk fredete 

kulturminner fra både steinbrukende tid og jernalder/middelalder.  

 

Fylkesmannen i Agder, 14.11.2017:  

Forutsetter at det ikke skal legges ut nye områder til utbyggingsformål og at 

planarbeidet ikke medfører større omdisponering av dagens landbruk-, natur- og 

friluftsområder. Det vises til planretningslinjene for bolig-, areal- og 

transportplanlegging og bes om at kommunen har fokus på høy utnyttingsgrad innenfor 

utbyggingsområdene. Fylkesmannen minner om at planarbeidet ikke må omfatte tiltak 

som vil kunne være til skade for Berse naturreservat, og at man vurderer tiltak som vil 

sikre området. Videre bes det om at tema lekeområder prioriteres i planen.  

 

Statens Vegvesen, 08.12.2017: 

Oppfordrer kommunen til å legge stor vekt på utforming av veger og avkjørsler i 

planområdet, og anbefaler følgende: 

- At geometri og siktsoner i vertikal- og horisontalplanet sjekkes.  

- Det regulerers inn siktsoner på interne veger og til privat avkjørsel.  

- Innarbeider følgende bestemmelse i planen: Innenfor frisiktsonen skal terrenget pl 

aneres slik at dette ikke på noe sted blir høyere enn 0,5m over tilstøtende vegers 

nivå. Beplantningen på egen eiendom (ikke hekk eller trær) tillates hvis denne ikke 

er høyere enn 0,5m over tilstøtende vegers nivå.  

- Har fokus på trygg skoleveg i planområdet. 
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Agder Energi Nett, 28.11.2017:  

Det må tas hensyn til eksisterende nett innenfor planområdet. Traseen må registreres i 

planen med en hensynsone. Høyspenningskablene som ligger innenfor planområdet må 

hensyntas ved at tilkomst til kabelgrøftene ikke hindres. Det må tas hensyn til 

eksisterende nettstasjon innenfor planområdet.   

  

 Følgende må ivaretas i planbestemmelsene:   

- Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i 

tillegg til tillatt utnyttelsesgrad.  

- Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense og at det generelt er 

5 m byggegrense rundt nettstasjoner.  

- Det må (ikke?) planlegges etablering av nye lekeplasser der det står nettstasjoner 

i dag.   

 

Sameiet Møllebekken, 07.12.2017: 

Vår plen mellom bygget og bekken har opparbeidet plen og hage. Det oppleves som 

urimelig at en tenker dette området brukt for allmennheten som et friluftsområde.  

Kommunen har rikelig med arealer på sørsiden av bekken.  

  

Vi vil derfor be om at hagen omgjøres fra publikumsområde til det det er, nemlig en 

privat opparbeide hage.  

 

Stig Einar Rislå, 23.02.2018: 

Ber om at hele hans eiendom reguleres til boligformål. Ønsker at det kan tilrettelegges 

for 4- mannsbolig.  

 

Brita og Jostein Teistedal, 30.11.2017:  

Våre tanker rundt reguleringsplanen er at den må bygge på tanken om: trivsel, trygghet 

og forutsigbarhet for de som bor, flytter til og investerer i bolig i boligfeltet. Vi forstår 

det slik at det samsvarer med kommunens tanke rundt arbeidet som nå starter. For vår 

del legger vi til at den nye planen bør følge og ivaretar det som synes å være en tanke 

bak den opprinnelige reguleringen av området: Ivaretakelse av sikt til vannet for de 

boliger som har det i dag.  

1) I motsetning til opprinnelig reguleringsplan, må det være åpent i ny plan for å 

plassere frittstående garasjer på eiendommene.  

2) Det bør ikke tillates annet enn eneboliger i området.  

3) For å sikre den enkelte eiendoms mulighet for å se til vann, bør det være restriksjoner 

på høyder og vidder på hus utover dagens utforming. Utvidelser bør i hovedsak skje i 

retning mot vannet, eller fra vannet.  
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4) Der det ikke kommer frem av kommunale planer/kart, må det avklares eierforhold og 

bruksrett til snuplasser i byggefeltet. Dette gjelder, etter det vi erfarer, bl.a. snuplassen 

innerst på øverste terrasse (Nabolag Lien, Hørte, Teistedal).  

5) Byggefeltet gjennomgår et generasjonsskifte. Det bør derfor sees over i hvilken grad 

areal til lek/spill er ivaretatt. Er lekeplassen tilknyttet friområdet Berse Badeplass 

regnet som en del av byggefeltets fri-/lekeareal? I hvilken grad er det muligheter for å 

lage til/regulere inn ei balløkke, spør noen seg?  

6) ROS-analyse. Vi er takknemlige for at dere tar ansvaret med å kartlegge grunnen i 

bl.a. dette boligfeltet. Vi vet at det, i en «fattig kommune», er fristende å velge billigste 

løsning på en slik undersøkelse. Vi kjenner til gode og mindre gode leverandører av slike 

oppdrag. Vi vil derfor bli holdt informert om når, på hvilken måte og av hvem disse 

grunnundersøkelsene skal gjennomføres. Og av resultatet. 

 

Filadelfia, Birkeland, 29.11.2017:  

De siste tiårene har bygningsmassen og eiendommen, kjent som Blåsenberg, eller nå 

Filadelfia, blitt benyttet til både boligformål og forskjellig møtevirksomhet, deriblant 

også ungdomsarrangementer, konserter og nå nylig også julemarked. Med bakgrunn i 

bygningsmassens tidligere og nåværende bruk, så ønsker Filadelfia Birkeland at 

eiendommen reguleres som kombinert regulering. Nåværende avkjørsel foreslås 

opprettholdt i planen, mens eiendommens formål bør ha en kombinasjon av BR - 1164: 

Kirke/annen religionsutøvelse, BFL - 1165: Forsamlingslokale og BKB - 1802: 

Bolig/Forretning/kontor. 

 

Kristian Flakk, 26.11.2017: 

Berse terrasse boligfeltet mangler et område for ballspill/lekeplass. Ønsker at det kan 

settes av areal til dette i ny plan.  

 

 Merknader og innspill til høringen 

 

1) Uttalelse fra Aust Agder Fylkeskommune, datert 05.06.19: 
 

Planfaglige råd, regionale og nasjonale interesser: 

Fylkeskommunen mener det er lang avstand til leke- og aktivitesområder for 

barn i boligområdene BFS3, BFS4 og deler av BFS2. Områdene er utbygd, men det 

åpnes for fradeling av boligtomter. Det er kun ved detaljregulering, og da ved 

utvikling av mer en to boenheter fellesbestemmelse om lekeplass inntreffer. 

Kommunen bes vurdere om barn og unges interesser ivaretas på en tilstrekkelig 

måte ved fortetting i form av fradeling av en og en tomt. 

 

Administrasjonens kommentar:   
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Administrasjonen ser at det er noe lenger avstand til lekearealer enn det som er ønskelig i 

nye utbyggingsområder. Ettersom området allerede er utbygd og det er nærhet til LNF 

område, mener administrasjonen at planforslaget likevel ivaretar barn og unges interesser 

i tilstrekkelig grad. Det er videre lagt til rette for en stor lekeplass ved Berse. Kommunen 

legger vekt på at lekeplassene skal være av god kvalitet, fremfor kvantitet, og har av den 

grunn valgt ikke å regulere inn flere små lekeplasser i denn planen. 

 

Automatisk fredete kulturminner: 

For å ivareta automatisk fredete kulturminner i planomådet krever 

Fylkeskommunen at 7 automatisk fredete kulturminner med sikringssoner 

reguleres til bevaring. Dette gjelder gravfelt id: 79899, synlige gravhauger id: 

76346 og 21782, og ikke synlige kulturminner id: 2500132, 250131, 250135 og 

250136.  Automatisk fredete kulturminner skal ivaretas på en tilfredsstillende 

måte i plan, dersom innspillene ikke blir etterfulgt vil uttalelsen være grunnlag 

for å reise innsigelse til planen. Det forutsettes at de aktuelle områdene reguleres 

til arealformål «annet uteoppholdsareal» og «grønnstruktur- naturområde» slik 

at arealformål er forenelig med hensynssonen.  

 

Administrasjonens kommentar:   

Tatt til etterretning. Plankart og bestemmelser er oppdatert i henhold til uttalelsen. 

  

2) Uttalelse fra Norges vassdrags- og energidirektoret, datert 15.05.2019: 
Uttalelse knyttet til skred: 

- NVE gir planfaglig råd om at det blir gjort en helhetlig vurdering og konklusjon 
om grunnforholdene i planområdet. 

- NVE mener det i planbestemmelsene må stilles et tydelig krav om at det skal 
gjennomføres geotekniske grunnundersøkelser før det kan gis tillatelse til ny 
utbygging. Undersøkelsene må gjennomføres av personer med god 
fagkompetanse innen geoteknikk. 
 

Administrasjonens kommentar:   

Tatt til etterretning. Bestemmelsene er oppdatert i henhold til merknad. 

 

Uttalelse knyttet til  flom, overvann, erosjon og klimatilpasning:  

- Det må fremgå klart av plankart og bestemmelsene at det ikke kan gis tillatelse til 
bygging i flomsonen.  

- NVE mener det må legges inn en hensynssone - flom langs Møllebekken også for 
det området som ikke er kartlagt, men som er omfattet av aktsomhetssonen.  

- NVE gir kommunen et faglig råd om at det blir gjort vurderinger og legges inn 
relevante bestemmelser og krav knyttet til håndteringen av overvann i 
planområdet. 

- NVE gir kommunen faglig råd om at det gis en generell planbestemmelse med 
krav om at det blir gjort vurderinger knyttet til erosjon, før det kan gis tillatelse 
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til tiltak langs Møllebekken. Det bør også være en byggegrense til elver og bekker 
for å ivareta sikkerheten mot erosjon.  

- NVE mener at kommunen må gjøre vurderinger knyttet til klimatilpasning for 
planområdet. 
 

Administrasjonens kommentar: 

Plankart og bestemmelser er oppdatert i henhold til mottatt uttalelse. Når det gjelder 

klimatilpasning tar planen hensyn til konsekvenser av klimaendringene ved økt fare for 

ras, flom og overvann gjennom bruk av hensynssoner og betemmelser.  

Det er i området ingen kjente problemer knyttet til overvann, området er spredt utbygd og 

store ubebygde grøntområder sikrer god infiltrasjon til grunn. Ettersom det ikke legges 

opp til noen utsrakt fortetting innenfor planområdet mener administrasjonen at det ikke 

er nødvendig å gjøre nærmere utredninger av overvann på dette stadiet. Det stilles 

imidlertid krav til utredning av overvannsløsninger som skal godkjennes av kommunens 

VA- avdeling ved søknad om tillatelse til tiltak.  

 

 

3) Kolbjørn Aanon Vollan, gnr. 88 bnr. 342 
Uttalelse fra Tommy Gjerdrem, gnr. 88 bnr. 363,  datert 08.05.2019 

Siv Agnethe Birkenes, gnr. 88 bnr. 364, datert 03.06.2019 

Det er mottatt merknader til formålsavgrensningen mellom boligbebyggelsen og 

område foreslått regulert til friområde fra beboere i Berse Terrasse gnr. 88 bnr. 

342, 363 og 364. I eksisterende reguleringsplan går avgrensningen noe nærmere 

vannet enn i planforslaget, i tråd med faktiske eiendomsgrenser. Det er ønskelig 

at formålsavgrensningen følger eksisterende plan for området.  

 

Administrasjonens kommentar: 

Planforslaget er endret i henhold til merknadene. Ettersom eiendommene i dag er regulert 

til boligbebyggelse i sin helhet er det naturlig at ny plan følger formålsgrensene som i 

eksisterende plan for området.  

 

4) Stig Einar Rislå, gnr. 87 bnr. 43: 
Ønsker mulighet til å skille ut to tomter. Dette begrunnes med nærhet til skole, 

barnehage og sentrum samt kollektivakser. Det vises videre til at fortetting i 

sentrumsnære områder er ønsket og at miljøutslipp skal reduseres. 

 

Administrasjonens kommentar: 

Innspillet er tatt til orientering. Det bemerkes at fortetting er ønskelig i sentrumsnære 

områder, men at dette må gjennomføres på bakgrunn av en detaljregulering der alle 

hensyn er vurdert og ivaretatt. Ved utbygging av flere boenheter må det blant annet 

vurderes behov for lekeareal, kapasitet på eksisterende veier, overvannshåndtering mv. Det 

er fullt mulig å fortette innenfor området, men da på bakgrunn av en detaljregulering.  
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5) Uttalelse fra Leif Ottar Tveito, datert 22.05.2019: 
I kommuneplanens arealdel er vår eiendom 87/89 - Berse terrasse 29 avsatt til 

boligformål. I forbindelse med fornyelse av Områderegulering for Birkeland Sør 1 

fra 1975/1977 vil det være naturlig at hele eiendommen blir tatt inn i 

reguleringsplanen under arealformål PBL § 12-5 Frittliggende småhusbebyggelse 

(1111). 

 

Administrasjonens kommentar:  

Planforslaget er oppdatert i henhold til uttalelsen. Eiendommen ligger innenfor område 

hvor det opprinnelig ble meldt oppstart og det er foretatt kulturminneundersøkelser på 

eiendommen. Administrasjonen mener av den grunn at denne, og eiendommen gnr. 88 bnr. 

149,  bør kunne reguleres til boligbebyggelse.    

 

 

 

 Annet 
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9 Avsluttende kommentarer 

Den nye planen sørger for en tilpasning til dagens situasjon slik at kartet stemmer med 

det som faktisk er situasjonen. Gjennom reguleringen sikrer man at behovet for 

dispensasjon blir mindre, samtidig som mindre byggetiltak kan gjennomføres uten 

søknad. 
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Vedlegg 

 Geotekniske vurderinger, Stokkebø Competanse AS, datert 12.07.2018 

 Risiko- og sårbarhetsanalyse, ViaNova Kristiansand AS, datert 07.09.2018 

 


