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1  Bakgrunn 

 
1.1 Hensikten med planen 

Hensikten med planen er å regulere for videre drift av pukkverk og opparbeidelse av næringsområde for 
fremtidige industritomter. Adkomst til planområdet er fra FV43 gjennom eksisterende avkjørsel.  

1.2 Forslagsstiller, plankonsulent og eierforhold 

Tiltakshaver for planarbeidet er Knut Foss. Planarbeidet utføres av arkitektkontoret Kristiansen & 
Selmer-Olsen AS. 
 
Planens begrensning omfatter eiendommene gnr. 152 bnr. 1 og 14, og utgjør et areal på ca. 295 daa. 
Hjemmelshavere pr. 16.05.17 for eiendommene er:  

Gnr./Bnr. Hjemmelshaver Andel 

152/1 Knut Foss 1/1 

152/14 Knut Foss 1/1 

 

 
1.3 Utbyggingsavtale 

Detaljreguleringen utløser ikke krav om utbyggingsavtale.  
 
1.4 Krav om konsekvensutredning 

Planlagte tiltak er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger med vedlegg (2014). 
Planområdet er i gjeldende kommuneplan gitt status næring. Området er tidligere uregulert, men det har 
i lengre tid blitt drevet pukkverk. Planlagte tiltak er i tråd med overordnede plan og faller dermed ikke 
inn under forskriftens §§ 2, 3 eller 4. Planlagte tiltak vurderes som ikke konsekvensutrednings-pliktige.  
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2 Planprosess og medvirkning 

2.1 Varsel om planoppstart 

Oppstartsmøte for planarbeidet ble avholdt i Lyngdal kommune den 26.10.15 med representanter fra 
tiltakshaver, plankonsulent og Lyngdal kommune. 
 
Oppstart av planarbeid ble varslet offentlige instanser, berørte og tilstøtende eiendommer i brev av 
25.11.15, samt annonsert i avisen Lister. Høringsfrist ble satt til den 07.01.16. Naboer, grunneier og 
offentlige instanser ble varslet i henhold til lister fra kommunen. Innen høringsfristens utløp kom det inn 
4 innspill til planarbeidet. For sammendrag og kommentarer til merknadene, se 7.1. 
 

2.2 Avklaring med offentlige myndigheter 

Etter innspill til varsel om planoppstart fra Vest-Agder fylkeskommune, avd. plan- og miljøseksjonen, ble 
det avholdt en befaring med fylkeskonservatoren og grunneier den 17. februar 2016. Det ble under 
denne befaringen ikke funnet automatisk fredete kulturminner innenfor tiltaksområdet, og 
fylkeskonservatoren konkluderte med å ikke ha merknader til saken.  

 
Figur 2: Varslet plangrense. Kilde: KSO 
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2.3 Medvirkning 

Dagens brukere i området er orientert om planene for området, og grunneier har også kjøpt opp en 
tomt i området for å ha færre grunneiere å forholde seg til.  
 
Det ble gjennomført et makebytte i jordskiftesak 16-148760REN-JFLE, Foss ytre, gnr. 152. Justerte 
grenser er innarbeidet i planarbeidet etter oversendte sosi-filer fra jordskifteretten.  
 
3 Planstatus og rammebetingelser 

3.1 Kommuneplanens arealdel 

Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til næring og LNF-område.  

Kommuneplanens bestemmelser ligger til grunn for utarbeidelse av reguleringsplanen.  
 
 
4 Dagens forhold 
 
4.1 Beliggenhet 

Foss ligger ca. 4 kilometer nord for rundkjøringen på Rom i Lyngdal kommune. Planområdet ligger langs 
FV43, som krysser E39 mellom Kristiansand og Stavanger i nevnte rundkjøring. Dagens pukkverk ligger 

 

Figur 3: Utsnitt av kommuneplanen. Kilde: Lyngdal Kommune 
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plassert øst for Lygna og FV43, bak en mindre fjellformasjon som fungerer som buffersone mot vegen og 
reduserer eksponeringen av området for omgivelsene.   
 
4.2 Arealbruk 

Det har innenfor deler av planområdet vært drift av pukkverk og masseuttak de siste 14-15 årene. 
Planforslaget legger opp til utvidet videre drift, men åpner for opparbeidelse og etablering av 

næringstomter innenfor areal avsatt til næringsformål i kommuneplanen. Nord for planområdet ligger 
det eksisterende spredt boligbebyggelse.  
 
4.4 Landskap 

Planområdet ligger langs Lygna som kveiler seg gjennom Kvåsdalen. I vest er planområdet skjult bak en 
buffersone som gjør at dagens pukkverk ikke er synlig fra vegen. I sør, øst og nord er planområdet i stor 
grad omsluttet av sterkt stigende terreng. Dette medfører at området er godt skjermet for støy og 
innsyn og kan være godt egnet for plasskrevende virksomheter.   
 
4.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er registrert et sommerfjøs med fargekode rød (Meldepliktig ved riving/ombygging) i planområdet. 
Planområdet har blitt befart av fylkeskonservator vedrørende denne registreringen, som konkluderte 
med at det ikke ble funnet automatisk fredete kulturminner innenfor tiltaksområdet. Det er utover 
dette ikke registrerte kulturminner eller verneverdige bygninger (SEFRAK-registrert) innenfor 
planområdet jf. Naturbasen og miljøstatus.no.  
 

 

Figur 4: Flyfoto av dagens situasjon. Kilde: Norgeskart 
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4.6 Naturverdi og biologisk mangfold 

Det går en bekk gjennom planområdet som er sidebekk til Lygna, og således vernet i Verneplan III for 
vassdrag hvor rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag gjelder. Det er i denne forbindelse 
utarbeidet en rapport av Terrateknikk (plan 15 – 2016) for flytting av bekken. Rapport ligger vedlagt og 
dens innhold er etterfulgt i planarbeidet. Det er ikke registrert viktige naturtyper eller truede arter 
innenfor eller i nærheten av planområdet jf. Naturbasen. 
 
4.7 Rekreasjonsverdi og friluftsliv 

Planområdet har i lengre tid blitt benyttet som pukkverk og har i den forbindelse liten verdi som 
rekreasjons- og friluftsområde slik det fremstår i dag. Området rundt planområdet vil ved opparbeidelse 
av næringstomter være lettere tilgjengelig og har gode muligheter for rekreasjon og friluftsliv. Lygna er 
en lakseelv, og terrenget som omslutter planområdet har gode jakt- og friluftsmuligheter.   
 
4.8 Trafikkforhold 

Adkomst til planområdet er fra FV43. Fylkesvegen har en ÅDT på 1500. Det er ikke kjennskap til at det 
er skjedd alvorlige trafikkulykker på strekningen forbi planområdet de siste 10 år, jfr. Vegdatabanken. 
 
4.9 Grunnforhold 

Basert på aktsomhetskart av NVE omfattes deler av området av antatte fareområder, og det har på 
bakgrunn av dette blitt utført en skredrapport av Arentz & Kjellesvig datert 03.05.2016. Rapportens 
konklusjoner er innarbeidet i planforslaget, og rapporten i sin helhet er vedlagt planforslaget.   
 
4.10 Vann og avløp 

Ved fremtidig etablering av næring i planområdet skal det legges opp til at ett avløpsanlegg skal dekke 
hele området. Det har blitt utarbeidet overvannsrapport av Løyning, datert 27.03.17 samt 
bekkeomleggingsrapport av Terrateknikk, datert juni 2016. Ovennevnte rapporter er innarbeidet i 
planforslaget, og rapportene i sin helhet følger vedlagt planforslaget. 
 
Drikkevann og avløp  
Det foreligger ikke eksisterende kommunal vannforsyning aller avløpsanlegg til området per dags dato. 
Ved fremtidig etablering av næringsbebyggelse må interne løsninger etableres innenfor planområdet for 
påkobling.   
 
4.11 Risiko og sårbarhetsanalyse 

Metode 

Analysen er gjennomført med utgangspunkt i sjekkliste basert på rundskriv fra DSB (veileder for 
kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser). I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i relevante 
kravdokumenter. Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell og teoretisk vurdering sortert i 
hendelser som kan påvirke planområdets funksjon, men også hendelser som direkte kan påvirke 
omgivelsene.  
 
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 
- Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig, forholdet er kontinuerlig tilstede 
- Sannsynlig (3) – kan skje av og til, periodisk hendelse 
- Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig) 
- Lite sannsynlig (1) – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men det er en 

teoretisk sjanse 
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Vurdering av konsekvenser av uønsket hendelse er delt i: 
- Ubetydelig (1) – ingen person eller miljøskade, systembrudd er uvesentlig 
- Mindre alvorlig (2) – Få/små person eller miljøskader, systembrudd kan føre til skade dersom 

reservesystem ikke finnes 
- Alvorlig (3) – alvorlig (behandlingskrevende) person eller miljøskader, system settes ut av drift over 

lengre tid 
- Svært alvorlig (4) – personskade som medfører død eller varig mén, mange skadde, langvarige 

miljøskader, system settes varig ut av drift 
-  
Samlet vurdering av risiko er vist i følgende riskomatrise: 

SANNSYNLIGHE
T 

KONSEKVENSER 
1 Ubetydelig 2 Mindre alvorlig 3 Alvorlig 4 Svært alvorlig 

4 Svært sannsynlig 4 8 12 16 

3 Sannsynlig 3       Grønn 6          Gul 9              Rød 12 

2 Mindre sannsynlig 2 4 6 8 

1 Lite sannsynlig 1 2 3 4 

 
- Hendelser i røde felt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak er nødvendig. 
- Hendelser i gule felt indikerer tiltak med hensyn til tiltak som reduserer risiko. 
- Hendelser i grønne felt indikerer akseptabel risiko. 
 
ROS sjekkliste med forslag til risikoreduserende tiltak  

Uønskede hendelser, konsekvenser og risikoreduserende tiltak er sammenfattet i tabellen under.  
(S = sannsynlighet, K = konsekvens, R = risiko) 
 
Nr. Uønsket 

hendelse 
Aktuelt S K R Kommentar Forslag til risiko-

reduserende tiltak JA NEI 
1 NATURGITTE FORHOLD 
1.1 Er området utsatt 

for snø- eller 
steinskred? 

X  2 3 6 Det er blitt utført en vurdering 
av skredfare i planområdet av 
Arentz og Kjellesvig. Det har 
blitt avdekket punkter som må 
sikres for steinsprang, mens 
sikring mot snøskred og jord- 
og flomskred vurderes å være 
lite relevant for området. 

I henhold til rapport av 
Arentz & Kjellesvig 
(1599-01) datert 
03.05.2016 vil aktuelle 
tiltak være rensk av 
løsmasser/stein og 
etablering av frisone 
uten løsmasser frem til 
fot av skrånende 
terreng.  

1.2 Er det fare for 
utglidning (er 
området geoteknisk 
ustabilt)? 

 X    Det er ikke kjennskap til 
ustabile grunnforhold i 
området. 

-  

1.3 Er området utsatt 
for springflo/flom i 
sjø/vann? 

 X    Ikke aktuelt -  

1.4 Er området utsatt 
for flom i elv/bekk, 
herunder lukket 
bekk? 

 X    Elven Lygna passerer 
planområdet på kote +26,0. Da 
alle byggeområder i 
planområdet er lokalisert over 
kote +45,0 vurderes dette å 
ikke være aktuelt.  

- 
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1.5 Er det radon i 
grunnen? 

 X    
 
 
 

Det er ikke utført 
radonmålinger i området. 
Byggeforskriften stiller entydige 
krav til radon, og en ser ikke 
behov for å gå utover disse 
kravene.  

- Bygningsmessige tiltak 
mot radon utføres iht. 
lokal vurdering, PBL 
og tekniske 
forskrifter. 

1.6 Ekstremvær/klima-
utfordringer 

X  3 2 6 Forventede klimaendringer kan 
gi mer intense regnskyll som 
jordsmonnet ikke klarer å 
absorbere. Store vannmengder 
kan samle seg på overflaten, og 
evt. finne nye veier. Det 
forventes en økning på 20 % i 
nedbør de neste 50-100 årene. 
Denne endringen kan bety en 
økning av 200-årsflommen i 
Lygna.  

-Det vurderes at en 
økning av 200-
årsflommen i Lygna 
ikke vil ha innvirkning 
på byggeområder i 
planområdet.  
-Plan for overvanns-
håndtering vises i 
byggesaken.  

1.7 Sårbar 
flora/fauna/fisk i 
området? 

X  3 2 6 Bekken som går gjennom 
planområdet er omfattet av 
Verneplan III for vassdrag, og 
den aktuelle bekkestrekningen 
er oppstrøms anadrom sone.  

-Flytting av bekkeløp 
og opparbeidelse av 
kantsoner samt 
avrenningsbasseng i 
henhold til rapport av 
Terrateknikk.  

2. Miljø 
2.1 Forurensninger i 

grunnen 
 X      - 

2.2 Støy  X    Ingen kjente støykilder i 
området. 

-  

3 INFRASTRUKTUR 
3.1 Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en risiko for 

området? 
3.1.1 - hendelser på veg  X    Det er ikke kjent at det er 

skjedd alvorlige trafikkulykker i 
nærhet til planområdet de siste 
10 år, jfr. Vegdatabank.  

-  

3.1.2 - hendelser på 
jernbane 

 X    Ingen jernbane i området. - 

3.1.3 - hendelser på 
sjø/vann/elv 

 X    Ikke aktuelt - 

3.1.4 - hendelser i luften  X    Ikke aktuelt - 
3.2 Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende virksomheter (industriforetak etc.), 

utgjøre en risiko for området? 
3.2.1 -utslipp av giftige 

gasser/væsker eller 
eksplosjonsfarlige/ 
brennbare gasser/ 
væsker 

 X    Ikke aktuelt - 

3.3 Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området: 
 -elektrisitet 

(kraftlinjer) 
 X    Ingen -  

 -teletjenester  X    Ingen -  
 -vannforsyning  X    Ingen - 
 -renovasjon/ 

spillvann 
 X    Området er tilknyttet privat 

avløp.  
- 
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3.4 Påvirkes området 
av magnetiske felt 
fra el.linjer? 

X  2 2 4 Det er en kraftlinje som krysser 
sørlig del av planområdet. 

-Byggeforbudssone for 
HSH-anlegg vises i 
plankart med 
hensynssone H310.  

3.5 Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor 
området: 

3.5.1 -til skole/ 
barnehage og 
nærmiljøanlegg? 

 X    Ingen -  

3.5.2 -til busstopp/ 
kollektive 
forbindelser? 

 X    Ingen - 

3.6 Brannberedskap 
3.6.1 -spesielt farlige 

anlegg i området? 
 

 X    Ingen - 

3.6.2 -har området 
utilstrekkelig 
brannvannforsyning 
(mengde og trykk)? 
 

 X    Tilkobles privat 
vannforsyningsanlegg med 
tilfredsstillende trykk.  

-Rekkefølgekrav som 
sikrer tilfredsstillende 
brannvannsforsyning.  

3.6.3 -har området bare 
en mulig 
atkomstrute for 
brannbil? 
 

 X 1 3 3 Planområdet har kjøreatkomst 
fra FV43 både fra Lyngdal i sør 
og Kvås i nord.  

- 

4 TIDLIGERE BRUK 
4.1 Er området 

påvirket/ forurenset 
fra tidligere 
virksomheter?  
F.eks gruver, 
militære anlegg, 
industri 

 X    Det er etter inspeksjon utført 
av Fylkesmannen i Aust- og 
Vest-Agder 12.05.2016 ikke 
påvist avvik fra 
forurensningsloven.  

-Håndtering av evt. 
forurenset grunn sikres 
i bestemmelsene.  

5 OMGIVELSER 
5.1 Er det regulerte 

vannmagasiner i 
nærheten, med 
spesiell fare for 
usikker is? 

 X    Ikke aktuelt 
 

- 

5.2 Finnes det naturlige 
terrengformasjoner 
som utgjør spesiell 
fare (stup etc.) 
 

 X    Det er stedvis bratte partier i 
planområdet 

-  

6 ULOVLIGE VIRKSOMHETER 
6.1 Sabotasje og 

terrorhandlinger 
 X    Vurderes som ikke aktuell 

problemstilling.  
- 

 
Utover det som er kommentert i tabellen over, er det innenfor planområdet ikke registrert 
faremomenter i kommuneplanens arealdel eller i offentlige kartdatabaser, som for eksempel naturbasen, 
skrednett m.m.  
 
Hendelser som er vurdert å være i gult eller rødt felt, som krever tiltak, kommenteres mer utfyllende 
under 5.8. 
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5 Beskrivelse av planforslaget 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for at eksisterende pukkverk i fremtiden skal fremstå som 
et godt utnyttet industriområde med oversiktlig vegnett og nyttbare næringstomter.  
 
5.1 Planfaglige hovedgrep 

• Hensyn til landskap. Industriområdets utstrekning er satt med utgangspunkt i gjeldende 
kommuneplans avgrensning. Det er lagt vekt på å ivareta buffersonen mot fylkesveg for å 
redusere innsyn og støyvirkninger. Det er også avsatt en buffersone med formålskode 
friluftsformål rundt resten av planen.  

• Infrastruktur. Eksisterende avkjørsel fra fylkesvegen er videreført, men internvei inne på 
området legges om slik at man får en mest hensiktsmessig oppdeling av næringstomter.   

• Omlegging av bekkeløp. Det er utført en befaring med påfølgende rapport av Terrateknikk vedr. 
flytting av eksisterende bekkeløp. Det er avsatt arealer i plankartet, samt bestemmelser som skal 
sikre at omleggingen skjer i hht rapport.  

• Overvannshåndtering. Det er avsatt arealer i plankartet, samt bestemmelser som skal sikre at 
overvann håndteres i tråd med utarbeidet overvannsrapport.  

 
Med dette som utgangspunkt har det dannet seg 3 utbyggingsfelt, hvorav alle til næringsformål.  
 

 
5.2 Planlagt arealbruk 

Området reguleres til: 
 
Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, nr. 1): 

• Næringsbebyggelse 
• Energianlegg 
• Vann- og avløpsanlegg 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, nr. 2) 
• Veg 

Figur 5: 3-D illustrasjon av planforslag. Kilde: KSO 
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• Gangveg/gangareal 
• Annen veggrunn – grøntareal 

 
Grønnstruktur (PBL § 12-5, nr. 3) 

• Park 
• Vegetasjonsskjerm 

 
Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (PBL § 12-5, nr. 5) 

• Friluftsformål 
 
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (PBL § 12-5, nr. 6) 

• Friluftsområde 
 
Hensynssoner (PBL § 12-6) 

• a.1) Sikringssoner Frisiktsone H140 
• a.3) Faresone Ras- og skredfare H310 
• a.3) Faresone Høyspenningsanlegg H370 
• c.) Særlige hensyn Hensyn landskap H550 

 
5.3 Byggeformål 

5.3.1 Næringsbebyggelse 

Det er avsatt 13 byggeområder fordelt på 3 byggetrinn med formålet næringsbebyggelse. Planforslaget 
legger i bestemmelsene opp til at disse kan inneholde industri, lager/engros, garasjeanlegg, verksted, 
kontor, produksjon og/eller håndverksbedrifter. Det skal ikke etableres publikumsrettet virksomhet, og 
minimumsstørrelse på bygningsmasse skal være 1000 m2 per tomt.  

Figur 6: Illustrasjon byggetrinn. Kilde: KSO 
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Byggehøyder 
Høyeste tillatte gesimshøyde skal ikke overstige 12,0 m målt fra gjennomsnittlig planert terreng.  
De enkelte byggeområder tillates etablert på kotehøyder som vist i tabell: 

 
Utnyttelsesgrad 
Utnyttelsesgrad i % av BYA innenfor de enkelte formålsområdene er vist i tabell ovenfor. Hvert enkelt 
formålsområde kan deles opp i mindre tomter. Ved fradeling av tomter gjelder %-BYA for hver enkelt 
tomt.  
 
Byggegrenser 
Mot kjøreveger og formålsgrenser er byggegrensen 4 meter.  
 
Regulerte tomtegrenser 
Endelig tomteinndeling fastsettes av kommunen på grunnlag av situasjonsplan til byggesøknad, jf. § 3.1.  
 
Intern infrastruktur 
Planforslaget åpner for etablering av internt vegnett innenfor tomter/byggetrinn, men setter krav til at 
alle veger/kryss skal dimensjoneres etter samme krav som for f_Veg1 og f_Veg2.  
Det tillates etablert midlertidige veger og konstruksjoner som er nødvendige for drift i 
opparbeidelsesfasen av næringsområdet.   
 
5.4 Grønne formål 

5.4.1 Park 

Det skal før byggestart i byggetrinn 2 være opparbeidet parkarealer innenfor Park1. Med opparbeidelse 
menes bord, benker o.l. for bruk av arbeidere eller andre brukere innenfor planområdet.  
 
5.4.2 Vegetasjonsskjerm 

Det skal i henhold til rapport utarbeidet Terrateknikk vedr. omlegging av bekk etableres en 2m bred 
indre skulder på nytt bekkeløp. Denne har fått formålskode vegetasjonsskjerm, og skal etableres langs 
hele østre del av nytt bekkeløp.  

Byggetrinn Byggeområde Høyeste tillatt planert 
kotehøyde på næringstomter 

Utnyttelsesgrad i % av 
BYA 

1 Næringsbebyggelse1 
Næringsbegyggelse2 
Næringsbebyggelse3 
Næringsbebyggelse4 

42,5 
44,0 – 48,0  
44,0 – 48,0 
50,0 

80 
80 
80 
80 

2 Næringsbebyggelse5 
Næringsbebyggelse6 
Næringsbebyggelse7 
Næringsbebyggelse8 

50,0 – 55,0 
50,5 – 55,0 
52,5 – 55,0 
55,0 – 60,0 

80 
80 
80 
80 

3 Næringsbebyggelse9 
Næringsbebyggelse10 
Næringsbebyggelse11 
Næringsbebyggelse12 
Næringsbebyggelse13 

60,0 
60,0 – 70,0 
60,0 
60,0 
60,0 – 70,0 
 

80 
60 
80 
80 
70 
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5.4.2 Friluftsformål 

Omfatter eksisterende buffersone mot fylkesveg, samt resterende arealer rund byggeområder. Det skal 
mellom byggeområdene og nytt bekkeløp være en 10m bred kantsone som skal bidra til å sikre 
dyretråkk og faunapassasjer i og gjennom området.  
 
5.5 Parkering 

Parkeringskravet er satt med utgangspunkt i parkeringsbestemmelser for Lyngdal kommune. Dette er 
minimumskrav, og bedrifter kan etablere flere plasser ved behov.  
 
Minimumskrav til parkering er satt til følgende: 
Formål/bruk Grunnlag for 

beregning 
 P-plasser bil P-plasser 

sykkel 
Kontor 100 m2  2 2 
Industri/lager/verksted o.l. 100 m2  1,2 0,5 

 
5.6 Trafikkareal 

5.6.1 Veger 

f_Veg1 reguleres til felles kjøreveg og skal fungere som adkomstveg til næringsområdet og privat bolig 
utenfor planområdet. Denne går som en ringveg gjennom byggeområdet. Vegen følger eksisterende 
vegtrase fra avkjørsel til FV43, men når den kommer inn til byggeområdet reguleres den til å gå langs 
buffersone med hensynssone H550_1 inn i området. Regulert vegbredde er 7m og svingradius i kryss til 
internveier er 12 m.  
 
f_Veg2 er interne forsyningsveger for all bebyggelse i byggetrinn 1-3. Svingradius i kryss/avkjørsler skal 
være 12 m. Det tillates etablert interne veger innenfor byggeområdene. Dette skal vises i situasjonsplan 
for det enkelte byggetrinn.  
 
Veg er regulert til privat kjøreveg og skal fungere som adkomstveg til privat bolig utenfor planområdet. 
Vegen følger eksisterende vegtrase, samt reguleres med eksisterende omfang og utforming. 
 

 

Figur 7: Bekkeprofil. Kilde: Terrateknikk 
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5.6.2 Gangveg/gangareal 

Det skal opparbeides et 2,0 m bredt gangareal med asfalt eller gruset dekke, med tilhørende 
krysningspunkt, som vist i plankart. Intensjonen bak dette er å sikre gangatkomst til parkarealer fra alle 
byggetrinn.  
 
5.6.3 Annen veggrunn – grøntareal 

Areal avsatt til annen veggrunn – grøntareal er tenkt nyttet til grøft, overvannshåndtering, snøopplag og 
annet kantareal til veg. Det åpnes også for å beplante arealet med trær eller lignende, så fremt tiltakene 
ikke kommer i konflikt med eller vanskeliggjør atkomst til eksisterende lufttrukkent høyspenningsanlegg.  
 
5.7 Hensynssoner og rekkefølgekrav 

5.7.1 Frisiktsoner, H140 

I avkjørsel til FV43 er regulert frisikt 4 x 70 meter. Innenfor frisiktsonene er det ikke tillatt med tiltak i 
en høyde av 0,5 meter over tilstøtende vegs nivå. 
 
5.7.2 Ras- og skredfare, H310 

Det kan ikke bygges på areal merket med ras- og skredfare, hensynssone H310, før områdene er sikret 
mot ras og skred i hht. rapport av Terrateknikk. Av rapporten går det frem at det anbefales en ny 
vurdering etter endt utgraving da dette kan endre avsatt hensynssone.  
 
5.7.3 Høyspenningsanlegg, H370 

Hensynssone H370 omfatter eksisterende høyspenttraseer. Byggeforbudssone er satt til 8 meter til hver 
side fra senter av lufttrukken linje og 4 meter bredde for nedgravde linjer.  
 
5.7.4 Hensyn landskap, H550 

Hensynssone H550_1 omfatter buffersonen mot FV43 som skal bevares. Avsatt hensynssone varierer 
fra ca. 70 meter på sitt smaleste til ca. 115 meter på sitt videste. Det foreslås ikke etablert tiltak utover 
nødvendig fyllingsfot for veg samt hogst innenfor dette området. H550_2 omfatter 12 meter bred 
korridor avsatt som i forbindelse med eksisterende og ny trase etter bekkeomlegging.  
 
5.7.5 Rekkefølgekrav 

Før det kan gis brukstillatelse til næringsvirksomhet innenfor arealene vist som faresone ras- og 
skredfare (H310), skal områdene være sikret mot ras som oppgitt i pkt. 9.2. Dette er ikke til hinder for 
at andre deler av det aktuelle byggeområdet kan tas i bruk.  
 
Før det gis tillatelse til tiltak for næringsområder, trafikkområder og vann- og avløpsledninger skal 
tekniske planer for disse godkjennes av kommunen. 

Det skal foreligge dokumentasjon på tilfredsstillende brannforsyning i henhold til gjeldende krav (TEK10) 
før utbygging av området.  

Park1 skal være opparbeidet som omtalt i pkt. 6.1 før byggestart i BT2. 

Det skal innenfor avsatt formålsarealer for vann- og avløpsanlegg etableres overvannsbasseng jf. 
overvannsrapport utarbeidet av Løyning datert 27.03.17. 
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5.8 Oppfølging av ROS-tema i planforslaget 
5.8.1 Fare for skred 
Planområdet ligger i Kvåsdalen med bratt stigende terreng i øst og vest. NVE’s skredatlas klassifiserer 
deler av området som utsatt for steinsprang og snøskred. Med bakgrunn i dette har Arentz og Kjellesvig 
utført en skredfarevurdering for planområdet, rapport 1599-Foss Pukkverk AS, skredrapport gnr.152, bnr.1 i 
Lyngdal kommune. Rapporten i sin helhet er vedlagt planforslaget.  
 
Forskrift om tekniske krav til byggverk av 2010 (TEK10) § 7-3, annet ledd: For byggverk i skredfareområde 
skal sikkerhetsklasse for skred fastsettes. Byggverk og tilhørende uteareal skal plasseres, dimensjoneres eller 
sikres mot skred, herunder sekundærvirkninger av skred, slik at største nominelle årlige sannsynlighet ikke 
overskrides. Følgende sikkerhetsklasser er tildelt byggeområdene: 
- Næringsbebyggelse: Sikkerhetsklasse S3 

 
 

 
Snøskred 
Det konkluderes med at både terreng- og klimaforhold tilsier liten eller ingen fare for snøskred og 
aktsomhetssonen for snøskred er derfor lite relevante i dette området nær kysten på Sørlandet. Dette 
under forutsetning at skogen på oversiden av pukkverket beholdes uendret i forhold til dagens situasjon.  
 
Jord- og flomskred 
Det konkluderes med at jord- og flomskred er lite relevant i dette området da både bekkeløpene og 
skogbunnen omkring består av grov morene og stein, samtidig som nedbørsfeltet til dette området er 
svært begrenset.  

Figur 8: Bekkeprofil. Kilde: Terrateknikk 
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Steinsprang 
Langs den bratte fjellskrenten nordøst for Felt 1 er det funnet noen utsatte områder merket A-D som 
må sikres. Tilsvarende er det funnet et mindre parti i bratthenget sydøst for Felt 3 merket F som også 
må sikres. For øvrig er det ikke funnet andre områder hvor det er fare for steinsprang.  
Når det gjelder avslutninger rundt kanten av utsprengt område, så anbefales det en etablert frisone uten 
løsmasser på ca. 5m frem til foten av skrånende terreng. Løsmassene i skråningen bak kan avrettes med 
helning 1:1,3, dvs. 37o. Dette har dannet grunnlaget for plassering av hensynssonen på vedlagte 
situasjonskart. Den nedre kanten av hensynssonen er vurdert ut fra dagens situasjon før videre 
utsprengning av pukkverket har funnet sted. Det anbefales at det blir foretatt en ny vurdering av 
sikkerhetssonen før området kan tas i bruk som industriområde i fremtiden.  
 
Hensynet til ras og skred i planforslaget 
Alle aktuelle fareområder er markert med hensynssone – ras- og skredfare på plankartet med tilhørende 
krav til skredsikring i bestemmelsens § 9.2. I tillegg er det satt rekkefølgekrav til gjennomføring av 
skredsikring dersom en skal ta i bruk det området som er markert med «ras- og skredfare». Det er 
likevel ikke til hinder for at øvrige deler av den aktuelle industritomten kan tas i bruk.  
 
5.8.2 Ekstremvær 
Klimaet er i endring og det må påregnes en økning i nedbørsmengde på 20 % i løpet av de neste 50-100 
årene. Planområdets høyde fra Lygna gjør at flom ikke vurderes å være aktuelt, men ved kraftig nedbør 
kan overvann bli en utfordring for området i fremtiden. 
 
Hensynet til klimaendringer i planforslaget 
Hensynssone H550_2 samt bestemmelser sikrer at bekkeløp prosjekteres i samsvar med rapport, Foss 
industriområde-bekkeomlegging-Terrateknikk 15-2016, samt bestemmelse om at plan for overvannsløsning 
skal godkjennes av kommunen før igangsettelse.  
 
5.8.3 Sårbar flora, fauna og fisk 
Fagkyndig rapport utarbeidet av Løyning konkluderer med at det må etableres en rensedam for 
fordrøyning for både takvann og tomtevann. Den behøver et volum på ca. 5000 m3 og kan bygges med 
terskler og må ha energidreper. Utløpet som ledes til bekken må dimensjoneres for maks 1000 l/s for å 
ikke overstige kapasiteten på kulvert gjennom FV43.  
 
5.8.4 Høyspenningsanlegg 
Det er satt av arealer i nord og sør av planområdet for fremtidig etablering av høyspenningsanlegg. Disse 
er avsatt i nær tilknytning til stolper i eksisterende anlegg for enkel nedføring og påkobling. Endelig 
plassering av anlegget innenfor avsatt areal må godkjennes av netteier.  
 
6 Virkninger av planforslaget 

6.1 Overordnede planer 

Planområdet er i gjeldende kommuneplan for Lyngdal kommune avsatt til næringsbebyggelse med 
omkringliggende LNFR. Planforslaget forholder seg til avsatt areal i kommuneplanen, med mindre 
justeringer som følge av terrengtilpasning, og vurderes å være i tråd med overordnet planverk.  
 
6.2 Estetikk/landskap 

Planområdet ligger lokalisert i på ytre Foss i Kvåsdalen i Lyngdal, og inngår i landskapsregion 1 
Skagerrakskysten. Fra nasjonalt referansesystem for landskap kjennetegnes landskapets hovedform ved 
at «Regionens ytterste kyst består av lave øyer, holmer og skjær, hvor landarealene oppstykkes av 
utallige kiler og sund. Kysttypen er vanlig i Øst-Skandinavia og kalles «fjärdkyst». Vest for Lindesnes går 
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fjärdkysten over i en bratt klippekyst med fjorder innenfor. Ellers i regionen finnes også enkelte 
mellomstore fjorder som stikker seg inn i landmassene bak den ytre skjærgården.».  

 
Kvåsdalen kjennetegnes ved bratte fjellsider med høy bonitet og Lyngdalselva som slynger seg gjennom 
bunnen av dalen med tilliggende dyrket mark. Det er ventet en fremtidig 4-felts E39 vil passere 
over/gjennom dalen sør for planområdet, og som følge av dette vil trolig opplevelsen av dalen endres 
noe. Planforslaget legger opp til å ivareta en buffersone fra 70-115 meter mellom foreslåtte 
byggeområder og FV43 for å, i så stor grad som mulig, ivareta inntrykket dagens pukk-/knuseverk har 
sett fra vegen.  

Figur 9: Illustrasjon innsyn fra FV43. Kilde: KSO 

Figur 10: Illustrasjon vegtrase f_Veg1. Kilde: Terrateknikk 
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Som avslutning mot eksisterende terreng i sør og øst vil det på grunn av store høydeforskjeller være 
nødvendig med terrassering for å redusere inntrykket av store skjæringer. Planforslaget legger opp til at 
hver enkelt «hylle» skal være inntil 10,0 m høy og minimum 5,0 m bred, for så å beplantes.  

  
 
Over tid vil dette bidra til å bryte inntrykket av de rette linjene og gi en «mykere» avslutning mot 
terrenget sett fra vest. 
 

Figur 11: Illustrasjon terrassering mot terreng. Kilde: KSO 



 

21 
 

6.3 Kulturminner og kulturmiljø 

 

 
Det ble avholdt befaring med fylkeskonservator 17.02.16 for å avklare forholdet til kulturminner i 
området. Det ble på befaringen ikke funnet automatisk fredete kulturminner innenfor tiltaksområdet, og 
fylkeskonservatoren konkluderte med å ikke ha merknader til saken. 
Det er som vist på figur 10 ikke registrert forekomster av interesse innenfor planområdet, og det 
vurderes som ikke nødvendig med ytterligere kartlegging.  
 
6.4 Forholdet til støy (retningslinje T1442/2012) 

Planbestemmelsene sikrer at all virksomhet innenfor planområdet skal holdes innenfor anbefalte 
grenseverdier i T-1442, pkt. 3.1. Gjennom skjerming og bygningers plassering og utforming skal det 
søkes å oppnå best mulig støyskjerming i forhold til boliger i nærområdet.  
 
I forbindelse med søknad om driftskonsesjon ble det utført en fagkyndig rapport for beregning av 
industristøy av ViaNova Kristiansand AS, datert 16.09.2004. Det er i beregningene forutsatt at både 
grovknuser og finknuser er i samtidig drift. Knuseverket ble forutsatt plassert innen i utsprengt/planert 
grop på kote +52,5, med kildehøyde 2,0 m over bakken. Lokaliseringen av knuseverk i utarbeidet 
rapport stemmer er lokalisert nokså midt i planforslaget, og stemmer godt overens med planlagte 
kotehøyder i det aktuelle området.  
 
Støyen er beregnet som industristøy etter «Nordisk Beregnings Metode» med programmet XI-STØY. 
Beregningene er gjort som fritt-felts verdier i fire angitte punkt, og målingene ble utført med 
mottakerpunkter lagt 2,0 m over bakken ved den aktuelle lokasjonen. Det er kun knuseverket som er 
beregnet. Det er ikke beregnet støy fra sporadiske kilder på anlegget, så som sprengning, graving/lasting 
og transport.  
 

Figur 12: Utsnitt kulturminner. Kilde: Naturbase 
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Det kommenteres i rapporten at:  
 
Det er ikke korrigert for avvikende driftstid i forhold til referansetidsintervall (dag, kveld eller natt). Dersom 
kulden er i drift kun deler av referansetiden (hvilken er normalt), vil det reelle ekvivalentnivå 
(«gjennomsnittsnivå») være lavere enn oppgitt. Gjennomsnittsnivået blir lavere dersom anlegget står stille en del 
av tiden. Beregningen er således gjort meget konservativt.  

Figur 13: Utsnitt støyrapport. Kilde: ViaNova 
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Det konkluderes med at: 
«Beregningsresultatene ligger altså godt under gjeldende retningslinjer for industristøy ved bolig. Ved hytte- og 
rekreasjonsområder er kravene strengere. Beregnet verdi i pkt-2 ligger over gjeldende grense for støy i hytte- og 
rekreasjonsområder på kvelds- og nattetid».  
 
Ved gjennomgang av Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) ser man at 
ekvivalensverdiene i veilederen, etter korrigering for skjerpede krav jf. pkt. 4.2.1, er høyere enn 
registrerte målinger, både i opparbeidelsesfasen og en fremtidig driftsfase. 
 

Figur 14: Utsnitt støyrapport. Kilde: ViaNova 



 

24 
 

 

 
Planforslaget legger opp til å ivareta en ca. 660 m lang buffersone mot FV43. Av denne lengden er det en 
ca. 80 m bred åpning til bakenforliggende industriområde.   

Figur 15: Utsnitt T-1442/2012. Kilde: NVE 
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Sett fra øst mot vest er høyden på skjæring mot buffersonen fra ca. 2,0 m på sitt laveste til ca. 18,0 m på 
sitt høyeste.  
 

 

 
I reguleringsbestemmelsenes §3.2 a) står det:  
 
Støy fra all virksomhet innenfor planområdet skal holdes innenfor anbefalte grenseverdier i 
Miljøverndepartementets veileder T-1442, pkt. 3.1 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging. 
Gjennom skjerming og bygningers plassering og utforming skal det søkes å oppnå best mulig støyskjerming i 
forhold til boliger i nærområdet. 
 
Etter samlede vurderinger konkluderes det med at primærkilden til høye støyverdier, som nevnt i 
fagkyndig rapport, vil oppstå i forbindelse med masseuttaket. Ved etablering av næringsbebyggelse 
innenfor planområdet vil det i forbindelse med byggesøknad måtte tas stilling til type industri, plassering 
av bebyggelse og om eventuelle skjermingstiltak vil være nødvendig innenfor det enkelte byggeområde.      
 

Figur 16: Illustrasjon vegfylling. Kilde: KSO 

Figur 17: Illustrasjon vegskjæring. Kilde: KSO 
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6.5 Trafikkforhold 

Avkjørselen til planområdet ligger lokalisert ved HP4 m4800 av FV43. For denne delen av FV43 er det 
ifølge Vegdatabanken ÅDT=1500, hvorav 9% er andel lange kjøretøy. Det var i 2002 en alvorlig ulykke 
med dødelig utfall ca. 2,1 km sør for avkjørsel til planområdet, mens det i 1994 var en alvorlig ulykke 
uten dødelig utfall ca. 2 km nord for avkjørsel til planområdet. Fartsgrensen på strekningen reduseres fra 
80 km/t til 60 km/t ca. 65m før avkjørsel til planområdet når man kommer fra sør, noe som vurderes å 
være risikoreduserende. 
 
6.6 Friluftsaktivitet og forholdet til barn og unge 

Da planforslaget legger opp til fremtidig næringsbebyggelse av forskjellige typer industri/næring, med 
tilhørende tungtrafikk, legges det ikke opp til friluftsaktivitet og lek for barn og unge innenfor 
planområdet. Det sikres adkomst til omkringliggende friluftsområder innenfor og utenfor planområdet 
gjennom interne kjøreveger, samt trase langs omlagt bekkeløp. Atkomst til næringsområder reguleres 
ved bom, og med den tunge industribruken planforslaget legger opp til vurderes det å være uheldig 
dersom man la opp til vidt bruk av området for uvedkommende.  
 
Det tillates etablert enkle stier og trapper i tre eller naturstein som fremmer friluftsområder innenfor og 
utenfor planområdet for bruk til rekreasjon og friluftsliv.  
Forholdet til barn og unge vurderes tilfredsstillende vurdert i planforslaget.  
 
6.7 Forholdet til naturmangfoldloven 

Planforslaget er vurdert i forhold til prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven.  
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8 

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er 
rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, 
naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av 
påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til 
sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Myndighetene skal 
videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer 
gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og 
som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfold.  

 
Kunnskapsgrunnlaget som er benyttet i planarbeidet er blant annet Naturbasen, Temakart Vest-Agder 
og Artsdatabanken. Databasene har ingen opplysninger om det finnes rødlistearter eller andre 
vernevedige registreringer innenfor planområdet.  
Det vurderes som ikke nødvendig med ytterligere undersøkelser av biologisk mangfold i området, 
utover hva som kommer frem av nødvendige tiltak i rapport vedrørende bekkeomlegging. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes å stå i rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på 
naturmangfoldet vurderes som liten.  
 
Føre-var prinsippet § 9 

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. Foreligger en risiko for 
alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på 
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kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe 
forvaltningstiltak.  

Gjennom føre-var prinsippet gjelder det at dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilken 
virkning tiltaket har på naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå vesentlig skade på naturmangfoldet. 
Det vurderes at det foreligger tilstrekkelig med kunnskap, jf. kommentar til § 8.  
 
Økosystemtilnærming og samlet belastning § 10 

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning 
som økosystemet er eller vil bli utsatt for.  

 
Formålet med § 10 er å hindre gradvis forvitring eller nedbygging av natur. Skogsområdet er 
leveområder for dyre- og planteliv med spredningskorridorer som ikke opprettholdes, og vil som følge 
av planen endres og sannsynligvis tilpasses ny situasjon over tid. Planforslaget avsetter areal til at det skal 
opparbeides en kantsone på minimum 10,0 meter mellom omlagt bekkeløp og byggeområder. Dette 
arealet er tenkt nyttet som dyretråkk ved forflytning av storfe samt vilttråkk til friluftsområder innenfor 
og utenfor planområdet.  
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade 
på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut 
fra tiltakets og skadens karakter. 

 
Naturmangfoldloven slår fast at tiltakshaver er ansvarlig dersom forurensning skulle inntreffe. 
Planforslaget legger opp til at spillvannshåndtering skal være tilstrekkelig for å unngå uønskede 
konsekvenser ved å innarbeide overvannsrapport i plandokumentene. Detaljert utforming av 
spillvannshåndtering gjøres til byggesaken, og det er da hensiktsmessig at løsningene diskuteres med 
sikte på hva som aksepteres i forhold til området for øvrig.  
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas 
utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som ut 
fra en samlet vurdering tidligere, nåværende og fremtidig bruk av 
mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige 
resultater.  

 
Det vises til § 11. eventuelle tiltak fremkommer i byggesaken. Samlet vurdering av planlagte tiltak i 
området vurderes ikke i vesentlig grad å være i konflikt med intensjonen i Naturmangfoldloven §§ 8-12. 
Med bakgrunn i dette vurderes det ikke som nødvendig med restriksjoner eller særskilte tiltak i forhold 
til naturlig mangfold i området utover planforslaget.  
 
7 Innspill til forhåndsvarslingen 

7.1  Innkomne merknader til forhåndsvarslingen 

Det kom inn 4 innspill til varsel om oppstart av planarbeid:  
 

- Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, datert 17.12.15 
- NVE Region sør, datert 17.06.15 
- Statens Vegvesen – seksjon for plan og forvaltning, datert 07.01.16 
- Vest-Agder Fylkeskommune, Seksjon for plan og miljø, datert 10.02.16 
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Innspillene er kort referert og kommentert i tabellen under. 

Nr. Avsender/Innspill Kommentar 
1 Norges vassdrags- og energidirektorat 

 
• NVE Region Sør vil ikke behandle 

detaljreguleringsplaner, med mindre 
det går tydelig frem av 
oversendelsesbrevet at det er en 
konkret problemstilling kommunen 
ønsker bistand med.  

Tas til etterretning 

2 Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 
 

• Jordbruksareal mot elva burde gå ut 
eller reguleres til landbruk. 

• Lia ned mot veien burde være en 
buffersone mot næringsområdet, blir 
dermed ikke eksponert mot veien og 
elva. Dette vil også være fordel i 
forhold til støy 

• Endres formål på større arealer i 
forhold til kommuneplanen må dette 
konsekvensutredes. 

 

Tas til etterretning 

3 Statens vegvesen  
 

• Statens vegvesen vil vektlegge atkomst 
til området og byggegrense mot 
fylkesveg. Fv 43 har generell 
byggegrense på 50 meter. 

Tas til etterretning.  

4 Vest-Agder Fylkeskommune 
 

• Landskap: Landskapsrommet i 
elvedalen må tas hensyn til. Planen 
burde ikke åpne for bygninger eller 
tiltak som utfordrer buffersonen. 
Planen vil mest sannsynlig bli tangert 
syd i planområdet av ny trase for E39. 

• Vassdrag: Bekk i området skal legges 
om. Avhengig av tillatelse etter 
Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. 
Fylkesmann og fylkeskommune har 
myndighet for hver sine deler av 
vassdraget. 

• Kulturminner: Det må foretas 
arkeologisk befaring for å avklare 
forholdet til evt. Kulturminner. Ber 
om at det tas kontakt med arkeolog 
Ghattas Sayej. 

Tas til etterretning 
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8 Vedlegg 

Vedlegg 1 – Plankart 

Vedlegg 2 – Bestemmelser  

Vedlegg 3 – Forhåndsvarsling 

Vedlegg 4 – Merknader til forhåndsvarsling 

Vedlegg 5 – Rapport for rasfarevurdering  

Vedlegg 6 – Rapport for bekkeomlegging 

Vedlegg 7 – Rapport for overvannshåndtering 

Vedlegg 8 – Rapport for støyvurdering 


