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Høringsuttalelse til forslag til reguleringsplan for Del av Kjørkeliheia i 
Vegårshei kommune 

Vi viser til oversendelse datert 26.03.2020 fra Vegårshei kommune med vedtak om å legge forslag til 
detaljregulering for Del av Kjørkeliheia ut til offentlig ettersyn. 
 
Bakgrunn 
Formålet med planen er å legge til rette for en utvidelse av alpin/hoppanlegg i Molandsdalen, samt å 
legge til rette for etablering av 35 nye boligtomter på en del av Kjørkeliheia. 
 
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til idrettsformål, bolig, LNFR og samferdsel. Planen er 
i hovedtrekk i tråd med overordnet plan, men det er foretatt noen omdisponeringer som medfører 
at areal avsatt til LNF i kommuneplan reguleres til andre formål. 
 
Innspill fra Fylkesmannen 
Vi viser til Fylkesmannens uttalelse i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet, av 
23.08.2017. 
 
Avvik fra overordnet plan 
Fylkesmannen har i sin uttalelse til oppstartsvarsel bedt kommunen om å gjøre en konkret vurdering 
av endringene/avvikene fra overordna plan med utgangspunkt i mulige virkninger av planforslaget, 
og å gi en begrunnelse for hvorfor planen eventuelt unntas bestemmelsene om 
konsekvensutredning. 
 
Det er i planen foretatt omdisponeringer på fire steder som medfører at areal som i 
kommuneplanen er avsatt til LNF -formål reguleres til bolig, idrettsformål og parkering. Endringene 
er omtalt i planbeskrivelsen og konsekvensene er vurdert for hvert av disse områdene. Én av 
endringene fra LNF til idrettsformål (2) er vurdert å kunne ha en negativ konsekvens, fordi den 
innebærer at ny slalombakke kommer nærmere kirkeområdet. Bispedømmerådet har gitt 
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tilbakemelding om at potensialet for konflikt først og fremst er knyttet til støy fra 
høyttaleranlegg/snøproduksjon samt flomlys. Dette gjelder særlig ved gudstjeneste, gravferd og ved 
pårørendes bruk av gravplassen. Kommunen skriver at dette er ivaretatt i planen, ved at det er tatt 
inn noen støydempende tiltak, vegetasjonsskjerm mot slalåmbakken og bestemmelser om 
støykilder. 
 
Kommunen har ellers konkludert med at ingen av områdene må konsekvensutredes i henhold til 
Forskrift om konsekvensutredninger. Ut over nevnte vurdering av endringene, er det vist til at 
byggeformålene i forslaget generelt er i tråd med kommuneplanens arealdel, og dermed tidligere 
har blitt konsekvensutredet i forbindelse med rullering av kommuneplanen i 2014. 
 
Fylkesmannen registrerer at det i planbeskrivelsen er referert til «Forskrift om konsekvensutredninger 
for planer etter plan- og bygningsloven- (sist endret 1.1.2015)». Dette er en tidligere versjon av 
forskriften, erstattet av Forskrift om konsekvensutredninger som trådte i kraft 01.07.2017 (sist endret 
01.01.2019). Vi forutsetter at siste versjon av forskriften benyttes.  
 
Landskap og estetikk 
Fylkesmannen forventer at planforslag ved utlegging til offentlig ettersyn har illustrasjoner (f.eks. 
fotomontasje, snitt og/eller perspektivtegninger) som viser de landskapsmessige konsekvensene av 
tiltak som hjemles i planen. Det er i planbeskrivelsen gitt en tekstlig vurdering av konsekvenser for 
landskap, men ingen illustrasjoner. Dette gjør det vanskelig å vurdere om det er tatt tilstrekkelig 
hensyn til landskap i planforslaget. Vi minner om at all planlegging etter plan- og bygningsloven skal 
ivareta estetiske hensyn, jf. pbl. § 1-1 femte ledd.  
 
Det er gitt bestemmelser om maksimal høyde for nye boliger, der tillatt høyde er satt noe lavere for 
de øverste tomtene for å begrense siluettvirkninger. Det er videre satt en grense for høyde på 
støttemurer på 2,5 m. Vi gir faglig råd om at kommunen går lenger i å fastsettes tydelige og 
restriktive bestemmelser for å sikre god terrengtilpassing, og slik sikre at nye bygg plasseres etter de 
premisser landskapet legger. Kommunen bør i den forbindelse vurdere bruk av byggegrenser for å 
styre plasseringen av nye boliger. 
 
Støy 
Det er i forbindelse med planarbeidet utarbeidet en støyanalyse som viser støyutbredelse fra 
snøproduksjon og løypepreparering. Analysen viser at det er støy på natt som vil være mest 
utfordrende mht. boliger rundt alpinanlegget. Det er i bestemmelsene (9.1 - 2) satt en grense for 
støy på nattestid på 45 dB i boligområder, som tilsvarer grenseverdien for bygg- og 
anleggsvirksomhet i T-1442. Det gis følgende unntak: I inntil 7 netter pr. ski-/vintersesong, kan 
snøproduksjon pågå med inntil 55 dB i boligområder under vilkår at berørte husstander varsles ved 
nattdrift. 
 
Det stilles videre krav om bruk av stillegående viftekanoner (maks 100 dB lydeffekt) om natten i 
området ‘skipark’ og på toppen av Kjørkeliheia (9.1 – 4). Støykart på s. 35 i planbeskrivelsen viser av 
ved bruk av 100 dB viftekanoner vil det kun være et mindre område på toppen av heia, ved tomt 34 
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og 35, som får støynivå over 55 dB. Etter at støyanalysen ble ferdigstilt har skisenteret ifl. kommunen 
konkludert at det i det ikke vil være behov for snøproduksjon fra de to øverste uttakspunktene 
(epost fra kommunen 28.04). Med disse forutsetningene vil alle tomtene i boligområdet ha 
støyverdier under 55 dB på natt. 
 
I bestemmelse § 9.1 - 3 gis det føringer om at «ved etablering av nye boliger innenfor hensynssonen bør 
tiltakshaver vurdere å gjennomføre avbøtende (bygningstekniske) tiltak for støydemping ut over 
standardkravet i teknisk forskrift («lydklasse C - ref. NS 8175»). En bør også vurdere å plassere soverom og 
rom som ønskes skjermet for lyd, på motsatt side av skianlegget.» Fylkesmannen gir faglig råd om at det 
det i tillegg angis at det skal plasseres minst ett soverom på stille side. 
 
Plassering av boliger nær alpinbakke 
Ved siden av støy fra snøproduksjon er det grunn til å tro at alpinanlegget vil generere en del 
aktivitet som kan virke sjenerende, særlig for de boligene som ligger tettest inntil i toppen av 
skitrekket. Nærhet til skianlegget og mulighet for «ski-in/ski-out» kan naturligvis være en ønsket 
kvalitet for de som velger å bosette seg her. Fylkesmannen mener likevel det er grunn til stille 
spørsmål ved om de boligtomtene som ligger nærmest alpinanlegget (særlig tomt 34 og 35) vil være 
tilstrekkelig skjermet fra aktiviteten i løypa. Det må tas høyde for en samlet belastning over tid, fra 
bruk av i skitrekket (med både innsyn og støy), løypepreparering, høyttaleranlegg og flombelysning i 
forbindelse med arrangementer osv. Vi ber kommunen vurdere tiltak som gir bedre skjerming av 
disse tomtene (f.eks. en vegetasjonsbuffer) eller eventuelt å ta de ut av planen. Dette må sees i 
sammenheng med plassering av vannforsyningsanlegg, som kan ha en viss skjermingseffekt. 
 
Barn og unges interesser 
Det fremgår av planbeskrivelsen at ny gang- og sykkelvei langs FV414 fra Fjellheim fram til kirken 
skal fungere som trygg skoleveg når denne ferdigstilles. Gang- og sykkelvegen skal etter planen 
bygges 2020-2021, jf. handlingsprogram for fylkesveier i Agder 2020. Fylkesmannen gir faglig råd om 
at det tas inn rekkefølgekrav om at gang- og sykkelvegen fra Fjellheim til avkjørsel til nytt boligfelt 
skal være ferdigstilt før det gis brukstillatelse/ferdigattest til nye boliger. For å sikre en trygg 
adkomstløsning for gående og syklende helt opp til boligfeltet mener vi også at det bør stilles 
tilsvarende rekkefølgekrav til etablering av fortau SF3 fra avkjørsel ved FV414 til nedre del av 
boligfeltet. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Bjørn Loland (e.f.) 
seniorrådgiver 

  
 
Hans Olav Myskja 
rådgiver 
Miljøvernavdelingen 
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