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Plan- og drift
Dato:
Vår ref:
Deres ref:
Saksbeh.:
Telefon:

18.03.2020
20/01024-1

John Ivar Bjelland

Mindre endring av kommunedelplan Tingvatn -Snartemo, høring

Mindre endringer av Kommuneplan Tingvatn-Snartemo sendes herved på høring.

Planforslaget med relevante dokumenter ligger også på www.haegebostad.kommune.no

Denne mindre endringen av planen utføres for å rette opp feil, og for å få inn tekst i
bestemmelsene som ble uteglemt ved revidering av plankartet. Plankartet ble i løpet av
planprosessen revidert uten at alle bestemmelsene ble oppdatert t ilsvarende. Det er ikke
gjort endringer i plankartet, men områdene på Snartemo som det er reist innsigelse til,
dvs. B11-B25 og H570_1, vil bli markert som ikke juridisk bindende til innsigelsen er
avklart.

Bestemmelsene til planen ligger vedlagt, der endringene er markert med gult.

Under vil en liste opp endringene som er foreslått og gi en forklaring til endringene.

§2 Forholdet til andre planer
Reguleringsplanen for Birkeland bustadfelt/næringsområde, Planid 03800 tas inn igjen
som gjeldende plan. Ved oppheving av planen så en ikke at område for næring/bolig ved
fylkesveien var samme plan som Birkeland boligfelt. Ved å oppheve planen ble det den
utilsiktede konsekvensen, at det ble krav om reguleringsplan for nye boliger i boligfelt
delen av planen. Ved å ta inn igjen reguleringsplan 03800 vil nye boliger i feltet kunne
bygges i henhold til denne opprinnelige reguleringsplanen.

§4 Unntak fra krav om plan
Innenfor arealformålet bolig som ikke er omfattet av krav om reguleringsplan jf. §3 i
bestemmelsene, tas det inn oppføring av nybygg (ny enhet). Bakgrunnen for endringen er
å slippe plankravet ved nye boliger i eksisterende etablerte boligfelt som i all hovedsak er
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ferdig utbygd.  

 

§5 Bygg og anlegg 

A.  Bostedsformål 

B11-B17 endres til B11-B25. B18-B25 var uteglemt i bestemmelsene. Høyere utnytting av 

B18-B25 tas ikke inn nå, dette avklares når innsigelsen til denne delen av planen er 

avklart. 

 

C. Tjenesteyting 

Det presiseres at området O01, (der bedehuset ligger i dag) kan brukes til privat 

tjenestyting som f.eks bedehus. 

 

D. Kombinert formål bolig/offentlig eller privat tjenesteyting 

Dette formålet var utelatt i bestemmelsene. Det ble i behandlingen av planen gjort 

endringer i plankartet uten at bestemmelsene ble oppdatert. 

 

F. Fritidsbolig formål 

Dette formålet var utelatt i bestemmelsene. Det ble i behandlingen av planen gjort 

endringer i plankartet uten at bestemmelsene ble oppdatert. 

 

 

Merknader til endring av planen skal sendes skriftlig til: 

Hægebostad kommune 

Laukrokvegen 4 

4595 Tingvatn 

Eller på e-post til: post@haegebostad.kommune.no 

 

Merk: Det er kun endringene dvs. det som er markert med gult i de vedlagte 

bestemmelsene som det kan gis merknader til. 

 
Frist for merknader er satt til 20. april 2020. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

John Ivar Bjelland 

   

 

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.  
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Vedlegg: 

Kommunedelplan Tingvatn-Snartemo, føresegner 

Plankart - Kommunedelplan Tingvatn-Snartemo 

 

 

Mottaker

e: 

Hægebostad Næringsforum c/o Trond Hamran 

Audun Rossevatn 

Johnny Stokkeland 

Tore Johny Eikeland 

May Liss Ågedal Hellestøl 

Jan Petter Gysland 

Geir Eikeland 

FYLKESMANNEN I AGDER 

AGDER FYLKESKOMMUNE 

Marion Kvåle 

Lars Olav Heddan 

Lyder Kjellingland 

Katja Marika Regevik 

Thomas Røyland Hopland 

NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 

STATENS VEGVESEN 

Sven Ivar Mydland 

Trond Jarle Naglestad 

BERG KOLLEMOS STIFTELSE 

Bjørn Tore Hellestøl 

Dagfinn Odd Snartemo 

Fred Lyder Klungland 

Arne Mydland 

Ruth Veronica Bryggeså 

Atle Eikeland 


