
SIRDAL KOMMUNE  

 

Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og 

bygningsloven 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 8. desember 2017 med hjemmel i plan- og bygningsloven 

§ 12-1. Fremmet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

 

Krav til planinitiativet  
 
Private forslagsstillere skal sende et planinitiativ til kommunen senest samtidig med 

forespørsel om oppstartsmøte etter plan- og bygningsloven § 12-8 første ledd andre 

punktum. 

 

Planinitiativet skal i nødvendig grad omtale premissene for det videre planarbeidet, og 

redegjøre for følgende: 

 

Tverrli vest, plan ID 2019005 
 

Formålet med planen Forslagsstillers vurdering Kommunens vurdering 

Planområdet og om 

planarbeidet vil få virkninger 

utenfor planområdet 

Planområdet utgjør områdene 
3_19 og 3_21 i KDP. I tillegg vil 
det være nødvendig å 
inkludere et areal for å sikre 
adkomst til områdene. Vedlagt 
ligger forslag til planens 
begrensning. Planarbeidets 
virkninger utenfor 
planområdet vil være de en 
kan forvente ved etablering av 
nye fritidsboliger i et område. 
Eksempler på dette er økt 
trafikk, økt handel i 
nærområdet, økt bruk av 
alpinanlegget og liknende. 

Må ivareta krav iht. § 7 i 
bestemmelsene til 
kommunedelplan Sirdal nord. 
Eventuelle avvik fra 
kommunedelplan må framgå 
og vurderes i planbeskrivelsen.  
 
Atkomstveger må ivareta 
retningslinjer for prosjektering 
av private veger. 
 

Planlagt bebyggelse, anlegg og 

andre tiltak 
Detaljreguleringen skal legge 
til rette for etablering av 
tradisjonell fritidsbebyggelse 
med tilhørende anlegg og 
infrastruktur. 

Må ivareta krav iht. § 7 i 
bestemmelsene til 
kommunedelplan Sirdal nord.  

Utbyggingsvolum og 

byggehøyder 
Det planlegges å legge til rette 
for tradisjonell 
hyttebebyggelse med tanke på 
volum og høyder. 

 
" 

Funksjonell og miljømessig 

kvalitet 
Formålet med planen er å 
skape et attraktivt og trivelig 
hytteområde med funksjonell 
og miljømessig kvalitet. 

OK. Krav til formingsveileder. 

Tiltakets virkning på, og 

tilpasning til, landskap og 

omgivelser 

I planarbeidet vil det 
utarbeides en 3D-modell for å 
synliggjøre virkninger på 
landskap og omgivelser og 

OK, omtales i planbeskrivelsen. 
 
For øvrig se referat fra 
oppstartsmøte 



endringen mellom inngrep og 
utbygging. 

Forholdet til kommuneplan, 

eventuelle gjeldende 

reguleringsplaner og 

retningslinjer, 

og pågående planarbeid 

 

Arealet i er kommuneplanen 
avsatt til fremtidig 
fritidsbebyggelse. Hoveddelen 
av området er uregulert. Deler 
av planområdet berøres av 
reguleringsplan for Tverrli. 
 
Planarbeidet ses i 
sammenheng med 
omkringliggende 
reguleringsplaner. 
Reguleringsplan for Tverrli 
(planID 2010008) grenser 
direkte til område 3_19. 
Reguleringsplan for Jogla 
(planID 2009016) grenser til 
område 3_21. Disse to nevnte 
reguleringsplanene vil derfor 
hensyntas i reguleringen av 
det aktuelle området. 
 
Området berøres av Regional 
plan for Setesdal Vesthei, 
Ryfylkeheiana og Setesdal 
Austhei Heiplanen. Området 
har i planen hensynssone 
Bygdeutvikling. 
 
Konklusjon fra 
Konsekvensutredning Sirdal 
Nord sier at områdene bør ses 
i lys av den samlede foreslåtte 
bebyggelsen på Fidjeland. 

OK. 
For tilgrensende planer se 
referat fra 
oppstartsmøte pkt. 1.4. 
 
Eventuelle avvik fra 
kommunedelplan må framgå 
og vurderes planbeskrivelsen. 

Vesentlige interesser som 

berøres av planinitiativet 
Området brukes i dag til 
beiteområde og består 
hovedsakelig av uproduktiv 
løvskog. 
 
Planområdet ligger med 
nærhet til alpinanlegg i 
området. 
Skiløyper/hovedløypenett 
ligger i nærhet til planområdet, 
men vil ikke berøres av planen. 
Planarbeidet vil i prosessen 
vurdere å knytte 
reguleringsområdet til 
hovedløypenettet med 
tilkomstløyper. 

OK, omtales i planbeskrivelsen. 
 
Må ivareta viktige 
friluftsinteresser (løyper mv.). 
 
Vurdering iht. 
naturmangfoldloven 



Hvordan samfunnssikkerhet 

skal ivaretas, blant annet 

gjennom å forebygge risiko og 

sårbarhet 

 

Samfunnssikkerhet ivaretas 
gjennom å utarbeide en risiko- 
og sårbarhetsanalyse. 
Analysen utarbeides for å vise 
at alle risiko- og 
sårbarhetsforhold som har 
betydning for om arealet er 
egnet til utbyggingsformål, og 
eventuelle endringer i slike 
forhold som følge av planlagt 
utbygging. Område med fare, 
risiko eller sårbarhet avmerkes 
i planen som hensynssone, PBL 
jf. §§11-8 og 12-6. 
 
Deler av området berøres av 
aktsomhetsområder for jord og 
flomskred og 
aktsomhetsområder for 
snøskred. 
Aktsomhetsområdene er en 
nasjonalt dekkende kartserie 
som viser potensielt jord- og 
flomskredutsatte/ 
snøskredutsatte områder på 
oversiktsnivå. Områdene er et 
potensielt utløpsområde for 
jord- og flomskred/snøskred. 
Det kan være aktuelt å 
undersøke ras-, skred- og 
flomfaren i området. 
Planarbeidet vil på et senere 
tidspunkt avklare behovet for 
kartleggingen. Behovet for 
kartlegging er avhengig av om 
utbygging berøres av dette. 

Må ivareta krav iht. § 7 i 
bestemmelsene til 
kommunedelplan Sirdal nord. 
 
Se også referatet fra 
oppstartsmøte. 

Hvilke berørte offentlige 

organer og andre interesserte 

som skal varsles om 

planoppstart 

 

Offentlige organer som 
vanligvis varsles om oppstart 
må også bli varslet i denne 
saken. I tillegg må berørte 
naboer og gjenboere varsles. 

OK. Se også pkt. 1.3 i referatet 
fra oppstartsmøte samt 
oversikt over offentlige 
høringsinstanser. 

Prosesser for samarbeid og 

medvirkning fra berørte 

fagmyndigheter, grunneiere, 

festere, naboer og andre berørte 

 

For å sikre medvirkning i 
planarbeidet varsles oppstart 
av detaljregulering på vanlig 
måte i en avis og til alle som 
berøres av planen. Berørte 
parter vil da bli oppfordret til å 
komme med innspill til 
planarbeidet. Det vil ikke være 
aktuelt med et folkemøte. 

Må være i tråd med pbl §§ 5-1 
og 12-8 



Vurderingen av om planen er 

omfattet av forskrift om 

konsekvensutredninger, og 

hvordan kravene i tilfelle vil 

kunne bli ivaretatt 

 

Planarbeidet er vurdert opp 
mot Forskrift om 
konsekvensutredning. 
Forskriften § 6 annet ledd 
bokstav a) og b) angir hvilke 
planer etter plan- og 
bygningsloven som alltid skal 
behandles etter forskriften. 
Det er alltid krav om 
konsekvensutredning for 
reguleringsplaner for konkrete 
tiltak i vedlegg I i forskriften (§ 
6 bokstav b). Det kreves 
imidlertid ikke 
konsekvensutredning for slike 
reguleringsplaner der det 
konkrete tiltaket er 
konsekvensutredet i en 
tidligere plan og der 
reguleringsplanen er i samsvar 
med denne planen. Denne 
bestemmelsen gjelder kun der 
det konkrete tiltaket er 
konsekvensutredet etter 
forskriften og oppfyller 
kravene til 
konsekvensutredning på 
tiltaksnivå. Det er derfor ikke 
grunnlag for unntak at det er 
gjort en overordnet 
konsekvensutredning for det 
aktuelle arealet i forbindelse 
med revisjon av 
kommuneplanens arealdel 
eller kommunedelplan. 
Unntaket gjelder bare der 
reguleringsplanen er i samsvar 
med kommuneplanens 
arealdel eller 
kommunedelplan. 
Reguleringsplanen må da i 
hovedtrekk være innenfor de 
rammene som er gitt i 
overordnet plan. Det legges til 
grunn at det kan gjøres mindre 
endringer fra overordnet plan i 
reguleringsplanen uten at 
planen må behandles etter 
forskriften. Hva som menes 
med mindre endringer må 
vurderes konkret i den enkelte 
sak med utgangspunkt i mulige 

Eventuelle avvik fra 
kommunedelplan må framgå 
og vurderes i planbeskrivelsen 



virkninger. I slike tilfeller er det 
viktig at det i planbeskrivelsen 
gis en redegjørelse for 
endringer sett i forhold til 
tidligere vedtatt plan, og at 
virkningene av endringene blir 
beskrevet. 
 
Planområdet er i 
kommunedelplan Sirdal Nord 
avsatt til fremtidig og 
nåværende fritidsbebyggelse. 
Dette området ble i 
utarbeidelsen av 
kommuneplanen 
konsekvensutredet. Planlagt 
tiltak er i tråd med 
overordnede planer, det er 
derfor ikke grunnlag for krav 
om konsekvensutredning for 
planarbeidet. 

 


