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Planinitiativ  
Detaljregulering for Tjennheia boligfelt 

Generell informasjon: 

Kontaktinformasjon oppdragsgiver Fagbo Eigedom AS  
Tlf: 90542823 
e-post: kenneth@fagbo.no 
 

Kontaktinformasjon konsulent  Stærk & co as 
v/Ellen M L Sines 
Tlf.: 99590326 
e-post: emls@staerk.no 

Forslag til navn på plan  Detaljregulering Tjennheia Boligfelt 
 

PREMISSER OG REDEGJØRELSE FOR PLANARBEIDET IHT. FORSKRIFT OM 

BEHANDLING AV PRIVATE FORSLAG TIL DETALJREGULERING ETTER PBL, JF. 

FORSKRIFTENS § 1.  

1. Bakgrunn 
Fagbo Eiendom AS v/Jarle Kroken og Kenneth Hagane ønsker å sette i gang arbeid med 
regulering av et område til boligområde. Det planlagte boligområdet ligger på gnr 36 bnr 15 
og har avkjøring fra FV 416. 
 
2. Oversiktskart 
Området avgrenses mellom Storelva i vest, FV416 i nord, grustaket til Nilsen Maskin AS og 
Nedre Korsdalstjenn i sør og Øvre Korsdalstjenn og gnr. 36, bnr. 4 og eksisterende bolig 
(36/79) i øst. Se fig. 1 for lokalisering. 
 



 
Fig. 1. Oversiktskart, med planområdet grovt markert med rød sirkel.  

 

3. Formålet med planen. 
Formålet med planleggingen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg og 
bygninger (adkomst, parkering, renovasjon, VA-anlegg, gang- og sykkleveier, grøntområder, 
turveger, felles lekeplass og eventuell ballbinge).   

 
4. Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet. 
Under vises utkast til planavgrensning.  
 



 
Fig. 2. Kart som viser kunngjøringsgrense.  

 
Hele planområdet er på ca 120 daa. Planavgrensingen følger i all hovedsak etablerte 
eiendomsgrenser, vei samt naturlige avgrensinger i terrenget. Planen berører deler av gnr 36 
bnr 15. Det planlegges grønne buffersoner mot elv/vann. 
 
Det er ikke bebyggelse innenfor planområdet. Planområdet er hogd ut. Det står igjen spredte 
furutrær. 
 
Planarbeidet vil få virkninger for eksisterende eiendommer i området, ved at Tjennheia blir 
regulert til boligformål. Det vil også medføre endret landskapsvirkning av området fra fv. 416 
og eksisterende boliger i omkringliggende områder som har innsyn til Tjennheia. Utbygging 
til boligformål vil medføre noe økt trafikk på fv. 416.  

 
5. Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak. 
Det planlegges boligbebyggelse i form av frittliggende småhusbebyggelse (eneboliger og 
tomannsboliger), og muligens noe konsentrert småhusbebyggelse. Det planlegges ca 50 
boenheter med adkomst og parkering. I tillegg skal det reguleres inn adkomstveier, 
lekeplasser, utomhusområder, grøntområder, turveier m.m.  

 
6. Utbyggingsvolum og byggehøyder. 
Utnyttelsesgrad, høyder, plassering og løsninger avklares gjennom planprosessen.  

 
7. Funksjonell og miljømessig kvalitet 
Det vil bli innregulert de funksjoner som kreves til et boligområde, og i samsvar med krav i 
kommuneplanens bestemmelser.  

 
8. Tiltakets virkning på, og tilpasning til landskap og omgivelser 
Tilpasning til landskap, omgivelse og eksisterende bebyggelse vil være førende for løsninger 
i planforslaget.   

 
9. Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og 

retningslinjer, pågående planarbeid. 



Kommuneplanen for perioden 2014-2025 ble vedtatt i kommunestyre i Vegårshei den 
04.02.2014. På kommuneplanens arealdel er området avsatt til framtidig boligformål, 
landbruks- natur og friluftsformål og friluftsområde i sjø og vassdrag, jf. fig 3. 
 

 
Fig. 3. Utsnitt av kommuneplanens arealdel.  

 
10. Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet. 
Miljødirektoratets naturbase, Askeladden og Artsdatabanken er sjekket. Det er ikke gjort funn 
i artsdatabanken eller Askeladden. I naturbasen er naturtypen «kroksjøer, flomdammer og 
meandrende elveparti», registrert i elva like vest for planområdet. Konsekvenser for alle 
aktuelle tema vil bli utredet og beskrevet i planbeskrivelsen. 
 
11. Hvordan samfunnssikkerheten skal ivaretas, bland annet gjennom å forebygge 

risiko og sårbarhet. 
Det vil bli gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som en del av 
planprosessen, og denne vil ligge som vedlegg til planbeskrivelsen.  
 
12. Hvilke berørte offentlige organer og andre interesser som skal varsles om 

planoppstart. 
Aktuelle offentlige organer og andre interesser avklares på bakgrunn av høringsliste som 
normalt oversendes fra kommunen. Statens vegvesen, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 



og Aust-Agder fylkeskommune er offentlige organ som alltid får kunngjøringen, i tillegg til 
naboer og andre berørte grunneiere.  

 
13. Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, 

festere, naboer og andre berørte. 
Planarbeidet vil følge de vanlige prosesser for private detaljreguleringsplaner, jf. pbl kap. 12, 
herunder aktuelle forskrifter som forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering 
etter plan- og bygningsloven. Planprosessen starter vanligvis med oppstartsmøte med 
kommunen, og deretter kunngjøring om oppstart av planarbeid. Dersom kommunen, eller 
andre parter ber om informasjonsmøte ifbm. kunngjøringen, eller senere faser i 
planprosessen stiller gjerne tiltakshaver og konsulent opp på slikt møte. Tilsvarende stiller en 
gjerne opp på møte i regionalt planforum ifbm det offentlige ettersynet. Ved behov vil det bli 
avtalt møter med administrasjonen i kommunen under utarbeidelse av planen. Det vil være 
ønskelig med et møte med planavdelingen ifbm. innsending av planen til 1. 
gangsbehandling.  

 
14. Vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og 

hvordan kravene i tilfelle vil bli ivaretatt.  
Planen er vurdert etter forhold om konsekvensutredninger. En konkluderer med at 
planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning etter forskriften, pbl § 12-3 tredje 
ledd, jf. § 4-2.   
 
15. Oppsummering og konklusjon 
Planen er i samsvar med kommuneplanens arealdel. På denne bakgrunn ønsker en å sette i 
gang med detaljert planarbeid med de formål som fremkommer av planinitiativet.   
 
 

 
Vegårshei, 24.01.2019 
 
 
Ellen M Langfeldt Sines 
Arealplanlegger, Stærk & Co a.s. 
 


