
SIRDAL KOMMUNE – Reguleringsplan for Suleskard Fjellgård 2 og Indre Suleskard, plan ID 

2022001 
 

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: 
 

Formålet med planen Forslagsstillers vurdering Kommunens vurdering 
Planområdet og om 

planarbeidet vil få virkninger 

utenfor planområdet 

Planområdet inkluderer LNFR-
areal for å inkludere skiløyper o.l. 
Foreslått tiltak vil ikke påvirke 
dette arealet, og bebyggelse av  
hytter vil kun skje på område som 
er i samråd med 
kommuneplanen. 

Kommunen legger til grunn at 
utbyggingen vil skje innenfor 
område 1_7 avsatt i 
kommunedelplanen til framtidig 
fritidsbebyggelse (Suleskard 
Fjellgård 2), og innenfor 
avgrensningen for gjeldende 
reguleringsplan for Kråkrona, plan 
ID 2007015 (Indre Suleskard). 
 
Planavgrensning mot NW 
innskrenkes slik at den ikke går 
utover byggeområde 1_7. 
 
Der er tilstrekkelig at 
tilkomstløyper til 
hovedløypenettet illustreres og 
beskrives i planbeskrivelsen.  
Vi viser her også til 
kommunedelplanens § 13 og s. 20 
i kommunedelplanens 
planbeskrivelse. 
 
Planavgrensning mot W/SW må 
ikke gå utover avgrensning for 
gjeldende reguleringsplaner. 
 
Adkomst til Indre Suleskard må 
skje innenfor avgrensning for 
reguleringsplan for Kråkrona, plan 
ID 2007015, gjennom 
optimalisering av regulert vei i 
tråd med kommunale 
retningslinjer.  
Vi viser her til mottatt 
begrunnelse for foreslått trase for 
adkomstvei datert 24.03.2022. 



Etter en intern gjennomgang har 
vi vurdert at hensyn til LNF-formål 
iht. kommunedelplanen veier 
tyngre i området. Det er regulert 
adkomstvei i gjeldende 
reguleringsplan for Kråkrona, og 
vi er negativ til at 
kommunedelplan Sirdal nord 
(plan ID 2016008) fravikes. 
 
Det anbefales å vurdere å 
innlemme hele reguleringsplan 
for Kråkrona i den nye planen (jf. 
pbl § 12-4 siste ledd). 
 

Planlagt bebyggelse, anlegg og 

andre tiltak 
Det er planlagt bebyggelse av 
totalt ca. 60-80 enheter. Ca. 30-40 
hytter i Suleskard Fjellgård 2 og 
34 enheter i Indre Suleskard. 

Kommunen legger til grunn at 
utbyggingen vil skje innenfor 
område 1_7 avsatt i 
kommunedelplanen til framtidig 
fritidsbebyggelse, og innenfor 
avgrensningen for gjeldende 
reguleringsplan for Kråkrona, plan 
ID 2007015 (Indre Suleskard). 
 
Det må vurderes om 
regulert/eksisterende atkomstveg 
i reguleringsplan 2014010 må 
oppgraderes slik at krav i 
retningslinjer for private veger er 
ivaretatt.  
 
Det må tilrettelegges områder for 
snøopplagring – beskrives og 
vises i planbeskrivelsen.  
 
Det må tas høyde for felles 
uteoppholdsarealer. 
 
Rekkefølgekrav i 
kommunedelplan Sirdal nord, § 5 
må følges opp. 
 
VA-plan iht. krav i 
kommunedelplan Sirdal nord må 
følge plandokumentene. 
 

Utbyggingsvolum og 

byggehøyder 
SF2: Maks mønehøyde 6,5. 
Ønskelig at BYA kan overstige inn 
til 200 m2. 

Det må tas hensyn til 
silhuettvirkning/eksponering og 
terrengtilpasning, jf. 
kommunedelplan Sirdal nord, § 7. 
 
Det kan være aktuelt med 3D- 
visualisering. 
 

Funksjonell og miljømessig 

kvalitet 
Det legges opp til 
fritidsbebyggelse. 

Egen formingsveileder må bli 
utarbeidet, ref. krav i overordnet 
plan.  



 
Krav til VA-plan 
 
Krav til drikke- og slokkevann 
 
Renovasjon 
 

Tiltakets virkning på, og 

tilpasning til, landskap og 

omgivelser 

Det er i hovedsak kun avgrensede 
hyttefelt som vil bli påvirket av 
foreslått tiltak, samt mulig økning 
i sesongbasert trafikk. 

Vises til KU ved utarbeidelse av 
kommunedelplan Sirdal nord, 
plan ID 2016008. I 
reguleringsprosessen skal det tas 
hensyn til 
silhuettvirkning/eksponering og 
terrengtilpasning, jf. 
kommunedelplan Sirdal nord, § 7. 
 
Det kan være aktuelt med 3D- 
visualisering. 
 

Forholdet til kommuneplan, 

eventuelle gjeldende 

reguleringsplaner og 

retningslinjer, 
og pågående planarbeid 
 

For Suleskard Fjellgård 2 er 
avgrenset hyttefelt allerede avsatt 
til formål for fritidsbolig. For Indre 
Suleskard er området allerede 
regulert til fritidsbolig. 

Kommunen legger til grunn at 
utbyggingen vil skje innenfor 
område 1_7 avsatt i 
kommunedelplanen til framtidig 
fritidsbebyggelse (Suleskard 
Fjellgård 2), og innenfor 
avgrensningen for gjeldende 
reguleringsplan for Kråkrona, plan 
ID 2007015 (Indre Suleskard). 
 
Evt. mindre avvik fra gjeldende 
arealplaner må være godt utredet 
og vist i planbeskrivelsen. 
 

Vesentlige interesser som 

berøres av planinitiativet 
Berørte parter: Sirdal kommune, 
Agder fylkeskommune og naboer. 

Natur- og friluftsinteresser. 
Hensyn – hovedløypenett, jf. 
retningslinjer for skiløyper og 
turveger (s. 20, 
kommunedelplanens 
planbeskrivelse). 
 
Trase for tilkomstløype til 
hovedløypenettet utenfor 
planområdet illustreres og 
beskrives i planbeskrivelsen. 
 
Landbrukshensyn 
 
Byggeforbudsbelte langs vann og 
vassdrag jf. kommunedelplanens 
§ 4 
 
Ellers vises det til KU ved 
utarbeidelse av 
kommunedelplanen. 
 



Hvordan samfunnssikkerhet 

skal ivaretas, blant annet 

gjennom å forebygge risiko og 
sårbarhet 
 

Planområdet berører 
aktsomhetsområder for ras og 
flom, men planlagt hyttefelt vil 
ikke berør disse. Adkomst skal 
benytte allerede etablert vei og 
videre detaljprosjekteres og følge 
gitte føringer og retningslinjer iht. 
kommuneplanen. 

Det skal utarbeides en ROS-
analyse som innarbeides i 
planbeskrivelsen. Sjekkliste er 
tilgjengelig på kommunens 
nettside 
file:///C:/Users/amo/Downloads/
Sjekkliste_for_fare.pdf 
 
Adkomst til området 1_7 
(Suleskard Fjellgård 2) er fra øst 
via etablert adkomstvei til 
Suleskard fjellgård, plan ID 
2014010. For krav vises til 
Retningslinjer for planlegging av 
private veger i Sirdal kommune. 
 
Adkomst til Indre Suleskard må 
skje innenfor avgrensning for 
reguleringsplan for Kråkrona, plan 
ID 2007015, gjennom 
optimalisering av regulert vei i 
tråd med kommunale 
retningslinjer. 
 
OBS - Økt trafikk – 
adkomstforhold. 
 

Hvilke berørte offentlige 

organer og andre interesserte 

som skal varsles om 
planoppstart 
 

Standard naboliste samt liste over 
offentlige organer og andre 
interesserte. Agder 
fylkeskommune og Sirdal 
kommune. 

Oversikt over offentlige 
høringsinstanser oversendes etter 
oppstartsmøtet (det er 
regulant/forslagstiller som 
vurderer hvilke høringsinstanser 
som er berørt og bør varsles). 
Statsforvalteren og 
Fylkeskommunen bør alltid 
varsles.  
 
Naboliste kan fås ved 
henvendelse til servicetorget. 
 
Varsel om oppstart av planarbeid 
skal være i tråd med pbl § 12-8. 
 

Prosesser for samarbeid og 

medvirkning fra berørte 

fagmyndigheter, grunneiere, 
festere, naboer og andre berørte 
 

Utgangspunktet for samarbeid og 
medvirkning er lovens minste 
krav. 

Varsel om omstart av planarbeid 
kunngjøres også gjennom 
elektroniske medier f. eks. på 
kommunens nettside (jf. pbl § 12-
8). 
 

Vurderingen av om planen er 

omfattet av forskrift om 

konsekvensutredninger, og 
hvordan kravene i tilfelle vil 

kunne bli ivaretatt 
 

Planforslaget samsvarer i stor 
grad med gjeldende 
kommuneplan og det anses 
derfor ikke til å være omfattet av 
forskrift om KU. 

Evt. mindre avvik fra 
kommunedelplan Sirdal nord kan 
godkjennes. Disse må være godt 
utredet og vist til i 
planbeskrivelsen. 
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