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1 Innledning 
 

1.1 Bakgrunn 
COWI AS fremmer på vegne Olav Neset forslag til detaljreguleringsplan for Gnr. 68 Bnr. 1 og deler av 
eiendom 600/39 og 0/1, i Bygland kommune. Planarbeidet ble innledet med oppstartsmøte 22.05.2018 hos 
Bygland kommune.  
 
Hensikten med planarbeidet er i hovedsak å oppdatere gjeldende reguleringsplan for Neset Camping 
(gjeldende fra 1999) for å gjøre planen mer fleksibel med tanke på endringer og trender som kan skje knyttet 
til campingturismen i fremtiden. Ved å gjøre en slik endring vil en også unngå dispensasjonssaker.  
 
Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning, men det har vært stort fokus på følgende fagtemaer i 
planarbeidet: nærhet til vassdrag/ flom, snøskred/steinsprang og kulturminner. 
Byglandsfjorden inngår i planområdet og Vannressursloven får innvirkning på reguleringsprosessen. 
Konsekvensene av tiltaket beskrives i planbeskrivelsen og er grunnlag for en eventuell konsesjonsvurdering 
eller samordning etter Vannressurslovens §20. 
 
Under planarbeidet har det vært dialog og møter med blant annet Bygland kommune, Statens vegvesen, 
Fylkesmannen i Agder, Agder Fylkeskommune og Norges vassdrags og energidirektorat. Innspill og krav er 
innarbeidet i planen og samtlige innspill er ivaretatt eller kommentert. 
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2 Prosess og medvirkning 
Reguleringsplanen er utarbeidet som en detaljreguleringsplan jf. Plan- og bygningsloven av 2008 § 12-3. 
Arealformål og hensynssoner er angitt i henhold til PBL§§ 12-5 og 12-6. Bestemmelsene i reguleringsplanen 
er utarbeidet i henhold til PBL. §12-7.  

2.1 Framdrift 
Nedenfor er det gitt en oversikt over de viktigste milepælene i planprosessen for detaljreguleringsplanen for 
Neset camping i Bygland kommune. 
 

Varsel om igangsetting av planarbeid / frist for 
uttalelse 

17. juni/8. august 2019  

Innsending av forslag til 1. gangsbehandling  Vinter 2020 

1. gangsbehandling  Vinter 2020/ Vår 2020 

Offentlig ettersyn (6 uker) Vinter/Vår 2020 

2. gangsbehandling (antatt) Vår/sommer 2020 

Kommunestyrevedtak (antatt) Vår/sommer 2020 

 

2.2 Medvirkningsprosessen, varsel om oppstart 
Planarbeidet ble innledet med et oppstartsmøte mellom forslagstiller, plankonsulent COWI AS og Bygland 
kommune den 22.mai 2019.  
I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8 stilles krav til informasjon og medvirkning. Den 11. juni 2019 
ble første varsel om oppstart av planarbeidet sendt ut. Berørte parter ble varslet pr. brev og i tillegg ble det 
annonsert i Setesdølen avis. Frist for å komme med innspill eller merknader var 8. august 2019.  
Det har under planarbeidet vært tett samarbeid med Bygland kommune. Det har blant annet vært møte hvor 
planen ble gjennomgått med kommunen før den ble sendt til 1. gangsbehandling. Det har vært dialog og 
møte med Statens vegvesen for å få inkludert deres ønsker i planarbeidet.  
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Figur 2: Varsling for detaljregulering av Neset camping (kilde: COWI AS). 

 
 



  
PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERINGSPLAN – NESET CAMPING 

 

6

3 Gjeldende planer, føringer og forhold til berørte lover 
3.1 Statlige og fylkeskommunale føringer 
 

› Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand (St.meld. nr. 26, 2006-2007) 
› Leve med kulturminner (St. meld. nr. 16, 2004-2005) 
› Respekt for et sunnere Norge (St. meld. nr. 16, 2002-2003) 
› Friluftsliv natur som kilde til helse og livskvalitet (St.meld. nr. 18, 2015-2016) 
› Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder 2016-2021 
› Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (T-1078). 
› RPR for samordnet areal og transportplanlegging 
› RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
› Retningslinjer for behandling av støy i planleggingen T-1442/2012 
› LOV-2008-06-27-71 Plan og bygningsloven  
› LOV-1978-06-09-50 Lov om kulturminner 
› LOV-2009-06-19-100 Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) 
› LOV-2000-11-24-82 Lov om vassdrag og grunnvann (Vannressursloven) 
› LOV-2013-06-21-61 Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne 
› FOR-1995-09-20-4146 Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging 
› FOR-2006-12-15-1446 Vannforskriften 
› FOR-2018-09-28-1469 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og 

klimatilpasning 
› Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520/2012 
› Retningslinjer for behandling av støy i planlegging T-1442/2016 
› Meld.St.21 (2011-2012) Norsk klimapolitikk 
› Meld. St. 18: Friluftsliv (2015-2016) 
› Forurensningsloven 
› Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder 2016-2021 

 

3.2 Kommuneplaner 
Kommuneplanen - Samfunnsdel 2011 -2022 

Kommuneplanens samfunnsdel skal behandle langsiktige utfordringer, være et styringsverktøy 
for kommunesamfunnet som helhet og samordne planer for ulike sektorer. Samfunnsdelen skal 
legge rammer for planlegging og aktivitet i kommunen, og ligge til grunn for arealplanen som 
viser aktiv forvaltning av areal i kommunen. Samfunnsdelen er og grunnlag for 
handlingsprogrammet med økonomiplan, som viser handlingsmål for samfunnsutvikling, 
styringsmål for tjenesteutvikling og prioritering av tiltak. 

Kommuneplanens arealdel 2011 -2022 
I samfunnsdelen er det formulert vegvalg og ambisjoner ut fra ulike perspektiv, og arealdelen 
skal samsvare med føringene som går fram av kommuneplanen sin samfunnsdel. Langsiktig 
og balansert tenking skal medvirke til formålstjenlig og bærekraftig utnytting av kommunen 
sine arealressurser.  

 
Utvikling av Neset camping er svært viktig for Bygland kommune. I kommuneplanens samfunnsdel er 
det beskrevet at kommunen ønsker at Byglandsfjord og kulturlandskapet skal tas vare på og utvikles for 
bl.a. reiseliv. I tillegg vil campingen også være positivt for beboere i Bygland kommune ved at det 
etableres bryggeanlegg og tilrettelegges for aktivitetsanlegg som beboere i Bygland kan dra nytte av.  
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Figur 3: Utsnitt fra Bygland kommuneplan 2011 – 2022 (kilde: www.bygland.kommune.no). 
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3.3 Reguleringsplaner 
Det eksisterer i dag en reguleringsplan for Neset camping (gjeldende fra 1999).  

 
Figur 4: Eksisterende reguleringsplan for Neset camping, kilde: kommunkart.com, 2019 
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3.4 Krav til KU 
Reguleringsplanen er vurdert ut fra forskrift om konsekvensutredning (KU-forskriften) til å ikke utløse krav 
om konsekvensutredning. Det vises spesielt til følgende paragrafer i KU-forskriften: 
 

1.  "Vedlegg 1 §19: Uttak av malmer, mineraler, stein, grus, sand, leire eller andre masser dersom 
minst 200 dekar samlet overflate blir berørt eller samlet uttak omfatter mer enn 2 millioner m³ masse, 
eller uttak av torv på et område større enn 200 dekar. Mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr 2a.  
2. "Vedlegg 2 §11k) Deponier for masse på land og i sjø større enn 50 dekar eller 50 000 m³ masse. 
3. "Vedlegg 2 §13 Utvidelser eller endringer av til av tiltak nevnt i vedlegg 1 og vedlegg 2 som kan få 
vesentlige virkninger."  
 
Krav om konsekvensutredning er diskutert med Bygland kommune og det er konkludert med at planen 
ikke utløser krav om konsekvensutredning.  
 
1.  
Det er i plankartet regulert område for steinbrudd og masseuttak (BSM). Området er tidligere blitt 
benyttet til masseuttak i forbindelse med bygging av rv. 9, før det nå reguleres. Massene som skal tas ut 
i området vil bli benyttet til utfylling på campingplassen. Ved å heller ta ut masse nærmere planområdet 
vil dette være mer bærekraftig enn å hente ut masser lenger unna planområdet.  
Det er lagt inn følgende bestemmelser for området:  
Steinbrudd/masseuttak, BMS1  
Innenfor området tillates uttak av maks 2 mill m³ masse. Massene skal benyttes til utfylling av områder 
på Neset Camping.  Dersom samlet uttak er på mer enn 10 000 m³ masse skal det søkes om 
driftkonsesjon etter mineralloven. Konsesjonssøknaden skal inneholde en driftsplan. Drifsplanen skal 
sørge for et bergfaglig forsvarlig uttak som ivaretar hensiktsmessig drift, nødvendige sikringstiltak og 
opprydding etter endt drift. Driftsplanen skal beskrive og illustrere hvordan tiltakshaver planlegger å 
drive og avslutte steinbruddet/masseuttaket. 
Masseuttaket som er regulert til steinbrudd og masseuttak, BSM har et avgrenset areal på under 200 
dekar. Det er også lagt inn bestemmelse om at det ikke tillates å ta ut mer enn 2 millioner m³ masse. 
Steinbruddet/masseuttaket er avrundet i kantene for å få inngrepet til å minimeres.  
Med dette vurderes det at det ikke er krav om konsekvensutredning. 
 
2.  
Det er lagt inn bestemmelse om at deler av området på Neset Camping kan fylles ut for å kunne utvide 
campingplassen. Området vil ikke benyttes som deponi, men utfylling for å kunne få mer areal til 
turistformål. Neset camping avgrenses av rv. 9 i nord samt høye fjell bak. Dette begrenser 
utvidelsesmulighetene. Dette er bakgrunnen for ønske om å utfylle deler av området. Området hvor en 
ønsker å fylle igjen er i dagen på høsttid og ved lav vannstand ellers i året, og er svært grunt. Viser til 
bilder under:  
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Figur 5: Kartutsnittet viser flyfoto over området. Som en ser av bildet er det svært grunt i området hvor det er ønskelig å fylle 

igjen.  

Bildene under er tatt i oktober 2019. Som en ser av bildene er området hvor en ønsker å fylle igjen i dagen på 
høsten. Arbeidet med utfylling vil foregå når vannet er lavt.  

Det er ønskelig 
å fylle ut grunne 
områder for å 
kunne utvide 
campingplassen 

2 

1 

3 

4 
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3. Vedlegg 2 §13 "Utvidelser eller endringer av til av tiltak nevnt i vedlegg 1 og vedlegg 2 som kan få 
vesentlige virkninger." Viser her til Vedlegg 2 "§12d) Permanente campingplasser".  
Det vurderes at ikke utvidelsen av campingplassen vil få vesentlige virkninger da området som skal 
fylles igjen er i dagen på høsten. Utvidelsen vil være en naturlig utvidelse av området. 
 

 
 

  

2 1 

3 4 
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3.5 Forhold til berørte sektorlover utover PBL (Vannressursloven) 
Byglandsfjorden er en del av planområdet og Vannressursloven får innvirkning på reguleringsprosessen. 
Konsekvensene av tiltaket beskrives i planbeskrivelsen og er grunnlag for eventuell konsesjonsvurdering 
eller samordning etter Vannressurslovens §20. Planbeskrivelsen skal belyse konsekvensene planforslaget har 
for Byglandsfjorden og dens tilhørende kantvegetasjon. Byglandsfjorden er regulert og en kjenner til 
flomhøydene i fjorden. Konsekvenser for Byglandsfjorden og fare for flom og erosjon er beskrevet under 
punkt 1.7 i kapittel 6.8 Risiko- og sårbarhet samt i kapittel 4.12.  
I planforslaget legges det opp til etablering av flere brygger samt utfylling av deler av område som er i dagen 
på høsten.  
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4 Planområdet 
Dette kapittelet omhandler planområdet slik det framstår i dag. 
 

 
Figur 6: Oversiktsbilde over planområdet.  

 

4.1 Beliggenhet og avgrensning 
Planområdet ligger i Bygland kommune 3 km nord for Byglandsfjord sentrum. Planområdet omslutter et 
område på ca. 178daa.  

4.2 Eierforhold 
Området som berøres av planarbeidet omfatter hele eller deler av eiendommene 68/1 og deler av eiendom 
600/39 og 0/1. 

4.3 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Planområdet består hovedsakelig av eksisterende campingområde, samt deler av riksveg 9 og 
Byglandsfjorden. I nord og sør-vest grenser planområdet mot Byglandsfjorden, mens det i øst grenser mot 
skog- og fjellområde. Området ligger omkring 3 km nord for Byglandsfjord sentrum hvor det finnes butikk 
samt barnehage og skole. 

4.4 Stedets karakter 
Planområdet er omkranset av Byglandsfjorden på tre sider. Byglandsfjorden blir om sommeren trafikkert av 
veterandampbåten DS Bjoren, som er verdens eneste vedfyrte passasjerdampbåt som fortsatt går i rutetrafikk. 
Mot øst er det friluftsområdet med mange naturstier. 
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Figur 7: Flyfoto over Neset camping. Bilde hentet fra neset.no 

 
Figur 8: Flyfoto over Neset camping. Bilde hentet fra neset.no 
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Figur 9: Dampbåt som går i Byglandsfjorden. Bilde: Agderposten 

 

4.5 Natur og landskap 
Planområdet består i all hovedsak av eksisterende campingområde.  På eksisterende campingområde er det 
ikke skog. Deler av området i nord og øst (friluftsområdet) er det barskog med høy og særdeles høy 
skogbonitet. Jorda er registrert som ikke dyrkbar. Byglandsfjorden grenser til planområdet i nord-øst og sør.  
Fjorden er også habitat for den stedegne laksefisken byglandsfjordbleka. 

 
Figur 10: Flyfoto over Neset camping. Bilde hentet fra neset.no 
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Figur 11: Flyfoto over Neset camping. Bilde hentet fra neset.no 
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Figur 12: Neset camping. Bilder tatt høsten 2019.  
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Deler av området er fylt ut for å få plass til flere campingbiler- som har blitt svært populært. Plassene har 
fantastisk utsikt over Byglandsfjorden.   

 
Figur 13: Viser område som er fylt igjen for å utvide området. Kilde: neset.no 

 
Figur 14: Viser utfylt område på campingplassen med tilrettelagte plasser for campingbiler. Kilde: neset.no 
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4.6 Kulturminner og kulturmiljø 
Dagens generasjon er forpliktet til å forvalte kulturminner med respekt for dem som har levd før oss, og med 
omtanke for dem som kommer etter.  Kulturminneloven definisjon av kulturminner og kulturmiljøer: 
 
 "Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder 
 lokaliteter, tro eller tradisjon til.  
 Med kulturminner menes området hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet eller 
 sammenheng." 
 

 
Figur 6: Oversikt over kulturminner i området. (kilde: kulturminnesok.no) 
 
I løpet av varslingsperioden kom det innspill fra Aust-Agder fylkeskommune om at det må foretas en 
arkeologisk registrering på området. Planen kan ikke vedtas før denne er gjennomført.  
Askeladden kulturminnesøk viser at det er registrert et bosettings-aktivitetsområde nord på planområdet. I 
området ble det funnet flintavslag og flere kvartsavslag. Området er regulert med båndleggingssone for vern 
av kulturminnet.  
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Figur 15: Figuren viser arkeologiske funn på området. Kulturminnet i nord er fremdeles på området og har båndleggingssone 

i plankartet. Resterende kulturminner er fjernet.  
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4.7 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder 
Området på Neset camping er mye brukt av turister og besøkende. Det er flotte aktivitetsanlegg på området 
med trampolineanlegg, bryggeanlegg og flotte bademuligheter. 

    
 

 
Figur 16: Det er enkelte flytebrygger på området. Her er det mulighet for å leie båt. Etterspørselen er stor og det er behov for 

flere bryggeanlegg på området. Det er trampolinepute, flotte bademuligheter og gode turområder på eller i 
nærhet til planområdet.  
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Figur 17: På området er det flotte rekreasjonsmuligheter med blant annet båtutleie, hoppepute og gode bademuligheter. Bildene 

er hentet fra hjemmesiden til Neset camping. neset.no 

 
Figur 18: Flyfoto av Neset camping. Bildene er hentet fra hjemmesiden til Neset camping. neset.no 

 
I heiene vest for Neset camping er det fine turstier til blant annet Tjovhola og Årdalsknapen. 



  
PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERINGSPLAN – NESET CAMPING 

 

23

 
Figur 19: Utsikt på vei til Årdalsknapen. Kilde: Ut.no, AAT,, 2019 

 
Figur 20: Bilde fra heiene bak Neset camping, Bilde hentet fra Google, 2019. 
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4.8 Teknisk infrastruktur 
Eksisterende nett og VA er lagt i bakken. Dette er vist i kartutsnittet under med rødstiplet linje.  

 
Figur 21:Viser eksisterende strømnett innenfor området.  

4.9 Trafikkforhold 
Planområdet har adkomst fra Rv. 9. Rv. 9 forbi campingplassen har en ÅDT på 1700-1800 kjøretøy med en 
andel tunge kjøretøy på 12 %. Det er registrert 3 ulykker på veien forbi campingplassen. Det har ikke vært 
noen ulykker på vegen ved avkjøring til Neset camping de siste 10 årene. Ulykkene har kategori lettere 
personskader. Siktforholdene ved avkjørsel til Neset camping er gode. Det er busstopp ved innkjøringen til 
Neset camping. 
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Figur 22: Registrerte ulykker i nærheten av planområdet. Kilde: vegvesen.no, des. 2019 

 

4.10 Offentlige funksjoner 
Det er kort vei fra planområdet til sentrum i Byglandsfjord. Her finnes bland annet matbutikk, bibliotek, 
barneskole mm. På Neset camping er det også kiosk.  Det er busstopp rett ved avkjørselen til Neset camping. 
Her går buss 170 Hovden Haukeli forbi og buss 1975 Evje - Bygland skule. Fra Evje går bussrute videre 
blant annet til Kristiansand.   

- Lettere skadd,  
- Møting under 
stanset eller 
parkert kjøretøy, 
-1989-07-15 

-Lettere skadd,  
-Påkjøring bak 
ved 
venstresvinging, 
-1998-07-12 

-Lettere skadd,  
-Utforkjøring,  
-2009-10-29 
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Figur 23: Resepsjon og kiosk på Neset camping. Bilde hentet fra neset.no,2005 
 
 

4.11 Barns interesser og sosial infrastruktur 
Området er mye brukt av barn og unge. Det er flotte aktivitetsanlegg for barn- og unge med trampolineanlegg, 
lekeapparater og flotte bademuligheter.  

 
Figur 24: Området er flatt og flere områder er flotte til ballek og løp. Bildet viser lekeapparater til venstre i bilder og 

hoppetrampoline til høyre i bildet. Bilde: google maps, 2019 
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Figur 25: Oversiktsbilde over campingplassen. Til venstre vises volleyballbanen. Bilde hentet fra Neset.no 

 

 
Figur 26: Det er satt opp grillbu på odden. Her er det også satt opp bord med benk rundt på området. Dette 
skaper gode møteplasser for besøkende.  
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Figur 27: Det er kajakker på området  

 
Figur 28: Vanntrampoline på området er mye brukt av barn- og unge som besøker området. Det er ønskelig å tilrettelegge for 

flere slike anlegg på området. Bilde hentet fra Neset.no, 2005 
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4.12 Flomfare 
Deler av planområdet ligger innenfor flom aktsomhetsområde.  

 
Figur 29:Flom aktsomhetsområde fra NVE.no. Kartet er grovberegnet og gir et grunnlag for første vurdering av flomfare. 

Nøyaktige høyder er beregnet.  
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Byglandsfjorden er regulert mellom HRV = kote 203 og LRV = kote 197. Ved flom kan vannstanden stige 
over HRV. Konsesjonen 03.10.2003 gir føring om å holde Byglandfjorden på kote 202,5 sommerstid, men 
OB har lov til å regulere fjorden 1 meter (mellom kote 203,00 og 202,00) i perioden fra vårflommens 
kulminasjon og ut august måned. OB har utregnet slike flomstørrelser (veiledende str): 

  
 

Fare for flom i området knyttes til økt vannføring i Byglandsfjorden. I perioden mars til mai vil vannstanden 
være høyest på grunn av snøsmelting høyere oppe dalen. Otra er regulert og en kjenner derfor godt til 
flomhøyder. Alle bygg og tekniske anlegg i flomutsatte områder skal kunne motstå flom. Beregna vannstand 
i planområdet inkl. klimapåslag på 20 % er:   

› 20 års flom: 203,06 moh. 
› 200 års flom: 203,96 moh. 
› 1000 års flom: 204, 54 moh.  

 
Tiltak: Nye bygg skal ha minimumshøyde for ferdig gulv i 1. etasje er kote 206 moh.  
 

4.13 Steinskred/ snøskred 
Ifølge NGI (Norges Geotekniske Institutt) og NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) er det registrert 
steinskredfare langs rv. 9. Aktsomhetskart fra NVE viser at deler av nordligste del av Neset camping ligger 
innenfor utløpsområde for steinsprang og snøskred. Kartene over aktsomhetsområde viser potensielle løsne- 
og utløpsområder for steinsprang/snøskred. Kartene er først og fremst et hjelpemiddel for videre vurdering 
av skredfaren. NVE har ikke kartlagt noen historiske skred i nærhet av planområdet.  
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Figur 30: Kartene over viser aktsomhetskart for steinsprang (sort skravur) og aktsomhetskart for snøskred (rød skravur).  

  
Området ligger ikke innenfor område for potensielt jord- og flomskredfare. Avstand til potensielt jord- og 
flomskredfare er lokalisert ca. 300 m sør-vest for planområdet. På grunn av stor avstand, samt terrenget, 
vurderes ikke jord-/leire- og løsmasseskred som relevant. 
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Figur 31: Oversikt over potensielle løsneområder og bratthet. Områder brattere enn 30% er vist i grønt og blått. 

Områder med mindre helning enn 30% er vist i grønt, oransje og rødt. Kart er utarbeidet av COWI AS. 
 
 
Snøskred pleier aldri å nå en vinkel under 20 grader, det er det samme som ca 35% i bratthet. 
Mellom løsneområdene og planavgrensningen er det områder med bratthet på under 20%, som er mindre enn 
12 grader helning, dette betyr at det er veldig lite sannsynlig at man skal ha problemer med snøskred inn i 
planområdet. Snøskred vil først nå riksvegen, som også er blitt bygd mtp snøskred og steinskred.  
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5 Beskrivelse av planforslaget 
Reguleringsplanen er utarbeidet som en detaljregulering, jf. plan- og bygningsloven (PBL) av 2008 § 12-3. 
Arealformål og hensynssoner er angitt i henhold til PBL §§ 12-5 og 12-6. Bestemmelser i reguleringsplanen 
er utarbeidet i henhold til PBL § 12-7.  

 
Figur 32: Plankart med tilhørende tegnforklaring av Neset camping.  

5.1 Formål 
Hensikten med planarbeidet er i hovedsak å oppdatere gjeldende reguleringsplan for Neset Camping 
(gjeldende fra 1999) for å gjøre planen mer fleksibel med tanke på endringer og trender som kan skje knyttet 
til campingturismen i fremtiden.  
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5.2 Arealbruk  
Planområdet er på ca. 178 daa. Nedenfor beskrives foreslått arealbruk innenfor området.  
 

Formål Areal (daa) 

Bebyggelse og anlegg  

Fritids- og turistformål, BFT 6,5496 

Campingplass, BC 74,2206 

Næringsbebyggelse, BN 1,761 

Steinbrudd og masseuttak, BSM 8,5062 

Energianlegg, BE 0,0295 

Vann- og avløpsanlegg, BVA 0,0413 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

Veg, SV 3,8261 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, S 6,9344 

Annen veggrunn, grønnstruktur, SVG 0,3273 

Grønnstruktur   

Kombinert grøntstrukturformål, GKG 8,7963 

Landbruks-, natur-, og friluftsområder samt reindrift  

 LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift 
og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens 
ressursgrunnlag 

0,0922 

Bruk og vern av sjø og vassdrag  

Friluftsområde i sjø og vassdrag, VFV 39,9843 

Kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller uten 
tilhørende strandsone, VKA 

24,5597 

 

5.3 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 
Her følger beskrivelse av de ulike formålene på planområdet: 
 

5.3.1 Bebyggelse og anlegg 
 
› Fritids- og turistformål, BFT 

Regulerer eksisterende område for fritids- og turistformål.  
 

› Campingplass, BC 
Regulerer områder hvor det kan etableres bobilplasser/teltplasser/hytter/leiligheter med tilhørende 
serviceanlegg. Det er viktig at arealene er fleksible for å tilpasse seg etterspørsel og trender som endres i 
campingturismen. Innenfor område BC8 og BC10 tillates det å bygge ferieleiligheter. På BC8 er det i 
dag ferieleiligheter. Leilighetene kan bygges i to etasjer med maks mønehøyde 6,5 meter fra plan første 
etasje. Det tillates å etablere lekeanlegg, sandkasser, lekehytter og lignende på området. På område BC6 
tillates det å ha grillplass.  
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Det foreslås å fylle igjen deler av området for å utvide eksisterende campingplass. Det er begrenset med 
utvidelsesmuligheter på området, med rv. 9 som avgrenser området. Området som vil fylles igjen er i 
dagen på høsten og er svært langgrunt. 
Illustrasjonene under viser områdene en ønsker å fylle igjen for å utvide campingplassen. Det er også 
vist løsning med vannspeil på området.  
 

 
Figur 33: Grønne områder er i dagen på høsten og søkes om å fylles igjen. Bilde: neset.no 

  
 

Tegnforklaring: 

 Områder som 
vil fylles igjen for 
å utvide 
campingområdet 

Tegnforklaring: 

 Områder som 
vil fylles igjen for 
å utvide 
campingområdet 
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Figur 34: Skissen viser løsning ved vannspeil inne på campingområdet. Området vil være svært godt egnet til de minste 

barna. Vannspeilet er vist som bestemmelsesområde på plankartet.  

 
 

 
 

Tegnforklaring: 

 Områder som 
vil fylles igjen for 
å utvide 
campingområdet 
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Figur 35: Løsning med vannspeil inne på campingområdet sett ovenfra.  

 
› Næringsbebyggelse, BN 

Formålet er videreført fra eksisterende reguleringsplan. Området skal benyttes til næringsformål knyttet 
til turistanleggene på Neset. Det tillates bygninger i inntil 2 etasjer. Området har adkomst fra avkjørsel i 
nord fra rv. 9.  
 

› Steinbrudd og masseuttak, BSM 
Området regulerer område som tidligere er blitt brukt til masseuttak langs rv. 9. Det er i dag mulig å 
parkere biler i området. Masser som tas ut skal benyttes til utfylling av Neset camping. Ved å ha et 
masseuttak i kort avstand til campingplassen hinder man å måtte transportere massene langt. 
Masseuttaket er avrundet i kantene for å skape et mindre visuelt uttrykk. Når massene for utfylling er 
tatt ut skal området tilbake til LNF område. 
 

› Energianlegg, BE 
Regulerer eksisterende trafo. Det er 5 meter byggegrense rundt nettstasjonen. Maks BYA er 100 %. 
 

 

5.3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 
› Veg, SV 

Det er lagt inn frisikt på 6x125 meter ved innkjøring til Neset camping. Det er også byggegrense på 30 
meter fra rv.9 Dette er gjort etter samtale med Statens Vegvesen. Hovedveger inne på Neset camping er 
regulert. Det er lagt inn bestemmelse om at det kan etableres internveger på området. På grunn av 
usikkerhet ift. trender i campingturismen vil det være lite hensiktsmessig å regulere flere internveger på 
området.  
 

Tegnforklaring: 

 Områder som 
vil fylles igjen for 
å utvide 
campingområdet 
 

 Vannspeil 
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› Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, S 
Regulerer rv. 9. Formål er satt etter merknad fra Statens Vegvesen. Det er også regulert bussholdeplass 
ved innkjøring til rv. 9.  
 

› Annen veggrunn, grønnstruktur, SVG 
Det er regulert et mindre anlegg for annen veggrunn grønnstruktur. Formål er videreført fra eksisterende 
reguleringsplan.  

 
 

5.3.3 Grønnstruktur  
› Kombinert grøntstrukturformål, GKG 
Områdene er videreført fra eksisterende reguleringsplan. Områdene skal benyttes til parkområder, turveier, 
lekeareal, aktivitetsanlegg, lekanlegg, idrettsanlegg, badeplasser m.m. Områdene skal være universelt 
utformet. På område GKG1 kan det bygges grillbu ol.  

 

5.3.4 Bruk og vern av sjø og vassdrag 
› Friluftsområde i sjø og vassdrag, VFV 

Regulerer Byglandsfjorden og tilhørende kantsone. Det er fri ferdsel for allmenheten innenfor området. 
Det tillates ikke konstruksjoner innenfor området. 
 

› Kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone, VKA 
Det tillates etablering av brygger/bryggeanlegg/oppankring av flytehytter/landfaste 
flytebrygger/badebrygger/fiskebrygger ol. Innenfor VKA 1, VKA 2, VKA 7 og VKA 9 tillates 
vanntrampoline og andre vannaktiviteter. 

5.4 Bestemmelsesområde 
Innenfor område #1 tillates det å etablere vannspeil til bading og andre vannaktiviteter. Vannspeilet vil være 
spesielt fint for de minste barna på området. Området er lagt inn som bestemmelsesområde da en kan få 
problemer med gjennomstrømning av vann til området. Dersom det ikke lar seg gjøre å etablere et vannspeil 
vil området bli benyttet til campingområde.  

5.5 Byggegrense 
Etter merknad fra Statens Vegvesen er det lagt inn byggegrense fra rv. 9 på 30 meter.   
Byggegrensen skal ivareta trafikksikkerhet, miljø, areal ved utbedring av vegen og nødvendig areal for 
drift/vedlikehold.  

5.6 Trafikkløsning 
Det har vært dialog med Statens Vegvesen for å sikre en trygg adkomst til området. Det var tidligere to 
adkomster til området. Den ene adkomsten er sanert for å bedre trafikksikkerheten. Det er regulert inn frisikt 
og byggegrense ihht krav fra Statens Vegvesen.  
  

5.7 Kollektivtilbud 
Det er busstopp rett ved avkjørselen til Neset camping. Her går buss 170 Hovden Haukeli forbi og buss 1975 
Evje - Bygland skule. Fra Evje går bussrute videre blant annet til Kristiansand.   
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5.8 Rekreasjonsområder 
Det er regulert kombinert grønnstruktur langs Byglandsfjorden for å få fri ferdsel langs land. Dette er 
videreført fra eksisterende reguleringsplan.  

 
 

5.9 Naturmangfold 
I henhold til naturmangfoldlovens § 7 er tiltaket vurdert ut ifra prinsippene i lovens §§8 – 12. Under følger 
redegjørelse for hvordan disse prinsippene er vurdert og vektlagt: 
 
§8 – Kunnskapsgrunnlaget: Ifølge naturbase så fins det i planområder ingen spesielle naturtyper eller 
biotoper av spesiell verdi. Registreringer i artsdatabanken viser observasjon av bleke, måkefugler, andefugler 
og vadefugler, men Neset camping er ikke et hekke- eller ynglested for noen truet-, nær truet- eller sårbare 
dyrearter.  
Bleke er en relikt laks som gyter i desember i rennende vann, har sitt oppvekstområde i elv/skjermet farvann 
og fødeinntak som voksen (hovedsakelig dyreplankton) ute i Byglandsfjorden.  
 
§9 – Før-var-prinsippet: 
Kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet i området er godt, og det er ikke forekomst av arter eller naturtyper 
som vil ta skade av inngrepet.  
 
§10 – Økosystemtilnærming og samlet belastning: 
Da det ikke registrert arter eller naturtyper som risikerer å ta skade av inngrepet vil planforslaget ikke medføre 
negative konsekvenser for naturmangfold, eller indirekte ha noen betydelig negativ påvirkning på naturmiljøet 
 
§11 – Kostnader ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver: 
Naturmangfoldloven gjør tiltakshaver ansvarlig dersom det skjer skade på naturmiljø og mangfold. Kostnader 
til å hindre eller begrense skader hviler dermed på tiltakshaver, så vidt det er rimelig i forhold til tiltakets 
omgang- og skadens karakter.  
 
§12 – Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: 
Ved opparbeidelse av området skal det blitt tatt forhåndsregler som gjør at man unngår skader. Det innebærer 
at utførelse av tiltak skal skje med bruk av beste tilgjengelig utstyr og etter beste praksis. Det skal også 
iverksettes avbøtende tiltak når dette er påkrevd.  
 

5.10 Kulturminner 
Det vil gjennomføres en arkeologisk registrering på området. Planen vil ikke bli vedtatt før arkeologisk 
registrering er gjennomført. Askeladden kulturminnesøk viser at det er registrert et bosettings-
aktivitetsområde nord på planområdet. I området ble det funnet flintavslag og flere kvartsavslag. Området er 
regulert med båndleggingssone for vern av kulturminnet. 
  

5.11 Barn og unges interesser 
Planen tilrettelegger for at det kan etableres flere områder hvor det kan etableres brygger og områder med 
vanntrampoliner og andre vannaktiviteter. Området utvides og vil få et større område for lek for barn og 
unge. I området kombinert grøntstrukturformål kan det være parkområder, turveger, lekeareal, 
aktivitetsanlegg, idrettsanlegg, badeplasser mm. Det er svært gode kvaliteter for barn- og unge.  
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5.12 Renovasjon 
Neset camping har næringsabonnement og håndterer avfall selv.  
 

5.13 Støy 
Deler av området som grenser til rv. 9 i øst ligger innenfor gul støysone.  Støy ivaretas i henhold til 
gjeldende tekniske forskrift.  

 
Figur 36: Grovberegnet støykart for rv. 9. (Svv vegkart, 2019) 
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6 Konsekvenser av planforslaget 
Planforslaget følger opp de overordnede føringene i kommuneplanen for Bygland kommune. Utvikling av 
området vil øke områdets attraktivitet.  
Utvikling av Neset camping er svært viktig for Bygland kommune. I kommuneplanens samfunnsdel er det 
beskrevet at kommunen ønsker at Byglandsfjord og kulturlandskapet skal tas vare på og utvikles for bl.a. 
reiseliv. I tillegg vil campingen også være positivt for beboere i Bygland kommune ved at det etableres 
bryggeanlegg og tilrettelegges for aktivitetsanlegg som beboere i Bygland kan dra nytte av. 
Det er lagt spesiell vekt på å undersøke konsekvensene for Byglandsfjorden og eventuell flomfare. Tidligere 
beregninger viser at en 200 års flom med en klimafaktor gir en flomhøyde på 203,96 m. For å sikre 
konstruksjoner og bygninger mot flom er TLG (Topp laveste gulv) satt til minimum kotehøyde k+206 m.  

6.1 Konsekvenser i forhold til overordnede planer og mål 
Tiltaket er i tråd med overordnede planer og føringer. Planen vil skape et attraktivt område for beboere og 
besøkende i Bygland. 

6.2 Konsekvenser for natur og miljø, vannressursloven 
Arealene som skal fylles opp er åpne gruntvannsarealer som stedvis også tørrlegges ved skiftende vannstand. 
Strandlinja i Byglandsfjord er lang, og ny situasjon vil bety lite i forhold til leve- og oppvekstforholdene for 
bleke, aure og abbor.  
Det planlegges i hovedsak å benytte seg av løsmasser fra regulert masseuttak. Det er nødvendig å bruke mye 
løsmasser for å få gress til å gro på området, da det er skiftene vannstand i Byglandsfjorden. Det vurderes at 
området det hentes ut masser fra er samme type som massene på Neset camping og kommer fra 
avsetningsmasser fra isbreen (breelvavsetninger). Konsekvensene av å benytte samme type masse vil derfor 
ikke gi noen særlig negativ konsekvens for livet i Byglandsfjord annet enn mulig noe spredning av partikler 
og organisk stoff fra de tilførte massene. Det vurderes som aktuelt å bruke sprengstein for å ramme inn 
området som utvides, for å gjøre området stabilt. Når det gjelder vannkvalitet så vil økt nitrogentilførsel fra 
sprengstoffrester i steinen ikke bety noen vesentlig endring for næringssituasjonen i fjorden da fosfor gjerne 
er begrensende i ferskvann. Utfyllingstiltaket vil også skje på tidspunkt utenom sesong for algeproduksjon. 
Måten tiltaket utføres på vil ellers kunne begrense frigjøring av nitrogen til de frie vannmasser. Det er derfor 
grunn til å tro at Byglandsfjorden vil opprettholde sin økologiske tilstand og funksjon på en god måte etter at 
utfyllingsarbeidene er gjort. Likeså i forhold til planlagt belastning som følge av utvidet oppstillingsareal på 
campingplassen.   
 

6.3 Samfunnsmessige konsekvenser 
De samfunnsmessige konsekvensene av tiltaket er positive da området vil være åpent for alle. Planen legger 
opp til en flott sosial møteplass i Bygland og vil tiltrekke seg lokale og turister. 
  

6.4 Estetiske konsekvenser/ landskapsmessige konsekvenser 
Deler av Byglandsfjorden vil fylles igjen for å få utvidet campingområdet. Utvidelsen vil være en naturlig 
utvidelse av eksisterende område. Området er i dagen på høsten og er svært langgrunt. Det vil fremdeles 
være bukter innenfor området. Området er forholdsvis flatt, noe som gjør at inngrepene blir minimale i det 
naturlige terrenget. I forhold til eksisterende situasjon vil planområdet etter endt utvidelse være tilpasset 
etterspørsel ift. campingturismen i Bygland.  
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Figur 37: Utfyllinger av området er vist i grønt. 

 

6.5 Økonomiske konsekvenser 
Området er svært viktig for turismen i Bygland kommune som videre gir positive ringvirkninger for 
kommunen. På planområdet vil det anlegges nye bygg og anlegg knyttet til campingturismen, VA- og 
nettledninger og annen teknisk infrastruktur. Det vil bli inngått utbyggingsavtale mellom partene, hvor 
kommunen blant annet vil eie og drifte flere områder knyttet opp mot disse punktene. Omfanget av dette er 
per dags dato uavklart.  
 

6.6 Konsekvenser for barn og unge 
Planforslaget vil fylle igjen et område som er langgrunt og som har gode kvaliteter for de yngste barna. Det 
er lagt inn bestemmelse om at det kan etableres vannspeil på området. Dette vil være et positivt tiltak for de 
minste barna. Det er også andre grunne områder innenfor planområdet som kan brukes til dette formålet. 
Planen tilrettelegger for at det kan etableres flere områder hvor det kan etableres brygger og områder med 
vanntrampoliner og andre vannaktiviteter. Området utvides og vil få et større område for lek for barn og 
unge. I området kombinert grøntstrukturformål kan det være parkområder, turveger, lekeareal, 
aktivitetsanlegg, idrettsanlegg, badeplasser mm. Utviklingen av området vil være svært positivt for barn og 
unge.  
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Figur 38: Figuren viser bukt som vil bevares. 

 

6.7 Universell utforming 
Plan og bygningsloven krav til universell utforming av nye bygg og infrastruktur. 

Grunn bukt som 
blir mye brukt av 
barn og unge 
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6.8 Risiko- og sårbarhet (ROS) 
Det er utført en risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. I analysen fremkommer det 17 forhold som kan 
få konsekvenser for planområdet. Det er 3 hendelser som er vurdert med lav risiko og 9 hendelser som 
vurderes med middels risiko og 5 med høy risiko. Nedenfor følger en kort oppsummering av resultatene fra 
Risiko- og sårbarhetsanalysen og anbefalte avbøtende tiltak. Se vedlegg 3 for fullstendig risiko- og 
sårbarhetsanalyse. 

 

Risikomatrise 

Sannsynlighet Konsekvens 

 Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt 

Meget sannsynlig   1.13   

Sannsynlig 5.2 

 

2.1d 

 

1.7 

1.9 

 

1.14  

Mindre sannsynlig  
 

 

1.3 

1.4 

1.5 

1.16a 

1.16b 

3.7c 

3.7d 

3.8c 

3.2 

 

 

 

Lite sannsynlig   
3.6 

5.2 
  

 

 Lav risiko 

 Middels risiko 

 Høy risiko 

 

Resultatet av ROS-analysen har identifisert følgende hendelser: 

 

1.3 Kvikkleire, utglidninger, ustødige grunnforhold (middels risiko) 

Det er ikke foretatt stikkprøver ei heller grunnundersøkelser i grunnen på planområdet. Grunnforhold må 
vurderes nærmere ved utarbeidelse av tekniske planer.  

 

1.4 Steinras, steinsprang (middels risiko) 

1.5 Is/snøskred (middels risiko) 
Ifølge NGI (Norges Geotekniske Institutt) og NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) er det registrert 
steinskredfare langs rv. 9. Aktsomhetskart fra NVE viser at deler av nordligste del av Neset camping ligger 
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innenfor utløpsområde for steinsprang og snøskred. Kartene over aktsomhetsområde viser potensielle løsne- 
og utløpsområder for steinsprang/snøskred. Kartene er først og fremst et hjelpemiddel for videre vurdering 
av skredfaren. NVE har ikke kartlagt noen historiske skred i nærhet av planområdet.  

  
 

 
Figur 39: Kartene over viser aktsomhetskart for steinsprang (sort skravur) og aktsomhetskart for snøskred 
(rød skravur). 
Snøskred pleier aldri å nå en vinkel under 20 grader, det er det samme som ca 35% i bratthet. 
Mellom løsneområdene og planavgrensningen er det områder med bratthet på under 20%, som er mindre enn 
12 grader helning, dette betyr at det er veldig lite sannsynlig at man skal ha problemer med snøskred inn i 
planområdet. Snøskred vil først nå riksvegen, som også er blitt bygd mtp snøskred og steinskred.  
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1.7 Flomfare (høy risiko) 

Området ligger innenfor flom aktsomhetsområde. Fare for flom i området knyttes til økt vannføring i  

Byglandsfjorden. I perioden mars til mai vil vannstanden være høyest på grunn av snøsmelting høyere 

oppe dalen. Otra er regulert og en kjenner derfor godt til flomhøyder. Alle bygg og tekniske anlegg i 
flomutsatte områder skal kunne motstå flom. Beregnet vannstand i planområdet inkl. klimapåslag på 20 % 
er:   
20 års flom: 203,06 moh. 
200 års flom: 203,96 moh. 
1000 års flom: 204, 54 moh.  
 
Tiltak: Reguleringsbestemmelsene tillater ikke TLG (topp laveste gulv etablert lavere enn kote 206 m). 
 

1.9 Flomsonekart, historiske flomnivå (høyrisiko) 

Flom aktsomhetskart fra NVE viser at deler av planområdet er innenfor flom aktsomhetsområde. 
Reguleringsbestemmelsene tillater ikke TLG (topp laveste gulv etablert lavere enn kote 206 m). 

 

1.13 Radon (høy risiko) 

Radon aktsomhetsgraden i området er vurdert som høy (ngu.no). Radon ivaretas igjennom Plan- og 
bygningsloven med tilhørende gjeldende tekniske forskrifter. 

 

1.14 Vannmagasiner med fare for usikker is (høy risiko) 

Det er fare for vesentlig svekket is i Byglandsfjorden, som er lokalisert rundt planområdet. Disse områdene 
bør skiltes for å gjøre brukere av arealene oppmerksomme på faren. 

 

1.16a) Isgang (middels risiko) 

Det er ikke registrert fare for isgang i Otra. Det anses likevel som en hendelse som kan inntreffe. Det foreslås 
ikke noen konkrete tiltak. 

 

1.16b) Støy (middels risiko) 

Deler av området som grenser til rv. 9 i øst ligger innenfor gul støysone.  Støy ivaretas i henhold til 
gjeldende tekniske forskrift.  
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Figur 40: Grovberegnet støykart for rv. 9. (Svv vegkart, 2019) 

 

2.1d) Utbyggingsplaner i nærhet av biologiske arter/ressurser 

Det er blitt observert kanadagås innenfor planområdet som er en fremmed art. Tiltak vurderes ikke som 
relevant. Området er vurdert ut ifra påvirkning på leveområder til fisk i Byglandsfjorden. Arealene som skal 
fylles opp er åpne gruntvannsarealer som stedvis også tørrlegges ved skiftende vannstand. Strandlinja i 
Byglandsfjorden er lang, og ny situasjon vil bety lite i forhold til leve- og oppvekstforholdene for bleke, aure 
og abbor. Når det gjelder vannkvalitet så vil økt nitrogentilførsel fra sprengstoffrester i steinen ikke bety 
noen vesentlig endring for næringssituasjonen i fjorden da fosfor gjerne er begrensende i ferskvann. 
Utfyllingstiltaket vil også skje på tidspunkt utenom sesong for algeproduksjon. 

 

3.2 Ulykkesbelastede veier (høy risiko) 
Det er ikke registrert noen ulykker i forbindelse med avkjørselen til Neset Camping. Det er ikke registrert 
noen ulykker de ti siste årene i vegnettet i nærhet til Neset Camping. For å sikre sikt i forbindelse med 
avkjørselen er det regulert hensynssone for frisikt. Innenfor frisiktsonen skal terrenget planeres slik at dette 
på ikke noe sted blir høyere enn 0,5m over tilstøtende vegers nivå. 
For å benytte seg av turstiene oppover i heiene på motsatt side av rv. 9 må vegen krysses. Det vil ikke være 
aktuelt å etablere fotgjengerovergang da dette vil skape en falsk trygghet ved kryssing av vegen. Hastigheten 
på vegen er også for høy til å kunne etablere fotgjengerovergang. Dette er avklart med Statens Vegvesen.  
 

3.6 Høyspent og magnetisk felt (lav risiko) 
Det var tidligere en høyspentlinje innenfor planområdet. Denne er lagt i bakken.  
Planforslaget vil ikke gjøre adkomstmuligheten til Nettselskapets eksisterende anlegg vanskeligere enn i dag 
eller for øvrig medføre ulemper i forbindelse med drift og vedlikehold av nettanleggene. Det er lagt inn 5 m 
byggegrense rundt nettstasjonen.  
 
3.7 c) Farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor området 
til forretning etc. (middels risiko) 
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Coop Marked Byglandsfjord ligger ca. 2 km sør for planområdet. Det er ikke gang- og sykkelveg eller fortau 
langs Rv. 9. Det vil ikke være aktuelt å etablere gang- og sykkelveg langs rv. 9. Innenfor planområdet finnes 
det også en butikk og café man kan kjøpe det mest nødvendige. Det går også buss fra planområdet til 
sentrum av Byglandsfjord. Fra busstopp til butikken er det ca. 300 meter. Det er fortau fra busstopp til Coop 
Marked Byglandsfjord.  
 
3.7 d) Farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor området 
til busstopp (middels risiko) 
Det er ikke fortau fra Neset camping til busstopp. Det er heller ikke gangfelt over rv. 9. På grunn av 
fartsgrensen vil det ikke være aktuelt med gangfelt over vegen. Siktforholdene ved kryssing av vegen er god, 
og det vil ikke være aktuelt med gangfelt over rv. 9. Fartsgrense og ÅDT på vegen inn til campingplassen er 
såpass lav at det ikke anses som nødvendig å anlegge fortau på området.  

 
Figur 41: Innkjøring til planområdet. Kilde: google maps, 2019 

 
3.8c) Området har kun en mulig adkomstrute for brannbil (middels risiko) 
Området har kun én bilveg inn til området med brannbil. Det er likevel kort avstand fra rv. 9 til planområdet. 
Området er omkranset av Byglandsfjorden. Av trafikksikkerhetsmessige grunner er den ene adkomsten til 
planområdet stengt. Tiltak vurderes ikke som aktuelt.  
 
5.2 Undervannsledning (lav risiko) 
Det ligger vannledninger igjennom Neset camping som går videre ut i Byglandsfjorden. Det er regulert 
hensynssone andre sikringssoner på 8 meter. Innenfor hensynssonen er det ikke tillatt å føre opp bygninger, 
eller andre konstruksjoner. Det er informert om at det ligger fiberkabler i Byglandsfjorden. Det er ikke kjent 
nøyaktig plassering av disse. Ved utføring av tiltak som gjelder utfylling i vann må utførende og 
prosjekterende gjøres oppmerksom på at det ligger kabler i området og nødvendige forholdsregler tas i 
prosjektering og utførelse.  
 
5.5 Fredet kulturminne/kulturmiljø (lav risiko) 
Det vil gjennomføres en arkeologisk registrering på området. Planen vil ikke bli vedtatt før arkeologisk 
registrering er gjennomført.  
Askeladden kulturminnesøk viser at det er registrert et bosettings-aktivitetsområde nord på planområdet. I 
området ble det funnet flintavslag og flere kvartsavslag. Området er regulert med båndleggingssone for vern 
av kulturminnet. 
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7 Avsluttende kommentar 
Reguleringsplanarbeidet har gått over en lengre periode og det har skjedd mange endringer underveis siden 
planarbeidet ble først varslet og igangsatt. Det har gjennom hele planarbeidet vært en god dialog med 
Bygland kommune og statlige-/regionale myndigheter, noe planforslaget viser i sin utforming og fastsatte 
bestemmelser/krav. Utbyggingen vil ha positive ringvirkninger for planområdet og kommunen generelt. 
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8 Planprosess 
8.1 Innkomne innspill og merknader  
8.1.1 Varsling om oppstart av planarbeid 
 
I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8 stilles krav til informasjon og medvirkning. Den 11. juni 2019 ble 
første varsel om oppstart av planarbeidet sendt ut. Berørte parter ble varslet pr. brev og i tillegg ble det 
annonsert i Setesdølen avis. Frist for å komme med innspill eller merknader var 8. august 2019.  

Under følger innkomne merknader til første varsel om oppstart av planarbeid, samt COWIs kommentarer til 
merknadene: 

Dato 
Fra  

Merknad COWIs kommentarer 

16.07.19 
Otteraaens 
Brugseierforeni
ng c/o Otra 
Kraft 

1. Informerer om at eksisterende 
strandsone er vurdert å være 
erosjonssikker. Tiltakshaver må sørge 
for erosjonssikring i strandlinja på de 
stedene inngrep blir gjort. Ved tiltak i 
strandsona, og særlig i dette tilfellet der 
bygg/konstruksjoner skal bygges ut i 
fjorden (brygger m.v.), er det svært 
viktig at det tas hensyn til ispåvirkning.  
 
 
 
2. OB informerer om at Byglandsfjorden 
kan fylles opp til HRV = kote 203,0. 
Brygger og konstruksjoner på peler i 
strandsona er da svært utsatt for skader. 
Dette må tas hensyn til ved 
dimensjoneringen. 

 
 
 
 
 
 

1. Det er lagt inn bestemmelse om at dersom 
det gjøres tiltak i strandsonen må strandsonen 
på de områdene inngrep blir gjort 
erosjonssikres.  Det er også lagt inn følgende 
bestemmelse: "Ved tiltak i strandsona, og 
særlig der bygg/konstruksjoner skal bygges 
ut i fjorden (brygger m.v.), må det tas hensyn 
til ispåvirkning." 
Dette er også tatt med i ROS analysen. 
 
2. Store deler av Neset camping er i dag 
innenfor hensynssone for flom. For å unngå 
uønskede hendelser knyttet til flom er det 
lagt inn bestemmelse om at områder som 
ligger innenfor hensynssone for flom kan 
fylles opp til kote 204. Dette er gjort for å 
unngå skader på nye konstruksjoner. Nye 
bygg skal ha minimumshøyde for ferdig gulv 
i 1. etasje er kote 206 moh 

07.08.19 

Aust-Agder 
Fylkeskommun
e 

1. Innenfor planområdet er det kjent et 
automatisk fredet kulturminne (id 
800063). I tillegg ligger det 
kulturminner som innehar uavklart status 
(id 76603, 41854, 70357, 76604). Det 
skal også ha lagt en gravrøys i søndre 
del av området, som også har uavklart 
status (id 76605). 

 
 
 

2. Varsler om at det er nødvendig med 
en arkeologisk registrering for å avklare 
forholdet til automatisk fredete 

1. Registrert kulturminne er regulert men 
båndleggingssone etter lov om kulturminner, 
H730 med følgende bestemmelse: "Det er 
ikke tillatt å sette i gang tiltak som er egnet til 
å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, 
tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig 
skjemme de automatisk fredete 
kulturminnene eller framkalle fare for at dette 
kan skje. 
 
2.  Vi har vært i kontakt med Aust-Agder 
Fylkeskommune. Det vil bli foretatt en 
arkeologisk registrering. Planen kan ikke 
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kulturminner, jf. undersøkelsesplikten 
etter kulturminneloven § 9. 

 
3. Det ligger allerede et massetak 
(Nesmoen) i nærheten av Neset 
camping. Det bør derfor vurderes om det 
er behov for enda et massetak. Dette bør 
spesielt vurderes i forhold til inngrep i 
landskapet, og hvordan dette visuelt blir 
seende ut fra ulike steder i terrenget.   

vedtas før denne undersøkelsen er 
gjennomført.  
 
3. Området som er regulert til masseuttak er 
tidligere blitt brukt til masseuttak i 
forbindelse med bygging av rv. 9. Det er i 
dag parkeringsplass på området. Området blir 
i dag kalt "grushullet"- da det er mye 
løsmasser her. Det er ønskelig å ta ut 
løsmasser til utfylling av Neset camping, da 
det er enklere å få gress til å gro på massene. 
Masseuttaket på Nesmoen har sprengt masse, 
noe som gjør at det er vanskelig å få noe til å 
gro på toppen av massene – spesielt med 
tanke på ulik vannstand i Byglandsfjorden. 
Siden formål med planen er campingformål 
er det viktig at området er grønt og attraktivt 
for besøkende.  

30.07.19 

Direktoratet for 
mineralforvaltni
ng 

1. DMF legger til grunn tiltakshavers 
opplysning om at masser skal tas ut bare 
for utfylling av campingplassen, men gjør 
oppmerksom på tiltakshavers plikt til å 
søke konsesjon etter mineralloven §43 
dersom uttakets karakter blir endret, for 
eksempel ved at det blir tatt ut masser i 
større grad enn nødvendig for å etablere 
campingplass. DMF har på nåværende 
tidspunkt ingen ytterligere merknader til 
varsel om oppstart av arbeid med 
detaljregulering for Neset Camping i 
Bygland kommune - PlanId 201903. 

1. Tas til orientering.  

NVE 1. Planområdet er dekket av 
aktsomhetsområder for flom, snøskred 
og steinsprang. Før det kan gjøres tiltak i 
området må det gjøres vurderinger 
knyttet til sikkerhet mot naturfare.  

 
2. Tiltak som kan medføre skader eller 
ulemper for allmenne interesser, kan 
utløse konsesjonsplikt etter 
vannressursloven. Hvis det er behov for 
at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering 
av vassdragstiltak i planen, så vi ber om 
at dette kommer klart frem av 
oversendelsesbrevet. NVE kan avgjøre at 
reguleringsplan kan erstatte konsesjon, 
dersom vassdragsinteressene er godt nok 
ivaretatt i planen.  
 
3. I varselet omtales mulig etablering av 
brygge, bygging av hytte/badstue i 
vannet og utfylling av en odde. Dette er 

1. Dette er ivaretatt i vedlagt ROS- analyse 
og er omtalt i planbeskrivelsen i kap 4.12, 
4.13 og 6.2. 
 
 
 
2. Byglandsfjorden inngår i planområdet og 
Vannressursloven får innvirkning på 
reguleringsprosessen. Konsekvensene av 
tiltaket beskrives i planbeskrivelsen og er 
grunnlag for en eventuell 
konsesjonsvurdering eller samordning etter 
Vannressurslovens §20. 
 
 
 
 
3. Dette er ivaretatt i planbeskrivelsen i kap 
3.5 og 6.2 
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tiltak som berører vassdraget, og det må 
derfor gjøres vurderinger av hvilke 
konsekvenser de planlagte tiltakene kan 
få for vassdraget, jf. kravene i 
vannressursloven. 
Planen må ta hensyn til anlegg som er 
planlagt eller har konsesjon etter energi- 
og vassdragslovgivningen.  

8. 8.2019 

Agder Energi 

1. I planområdet som inngår i 
detaljreguleringen AE distribusjonsnett. 
 
 
 
2. Det er satt i gang arbeid med kabling 
av høyspenningsluftnettet som vil føre til 
at det legges ny høyspentkabel. Det må 
hensyntas ny kabeltrasé i videre 
planlegging av området. Det er viktig at 
fremtidig tilkomst til kabelgrøftene ikke 
hindres. Det må ikke planlegges 
bygninger over ny kabeltrasé.   
 
3. Det må tas hensyn til eksisterende 
nettstasjon innenfor planområdet. Evt. 
endring/flytting av anlegget må gjøres i 
samarbeid med AEN.   
 
4. Følgende må ivaretas i 
planbestemmelsene:   

 Nettstasjoner tillates oppført 
også utenfor regulerte 
byggegrenser og kommer i 
tillegg til tillatt utnyttelsesgrad.  

 Nettstasjoner tillates oppført 
inntil 1 m fra eiendomsgrense og 
at det generelt er 5 m 
byggegrense rundt nettstasjoner.  

 Nettstasjoner skal ikke stå ved 
lekeplasser. 

 
5. Det må ikke iverksettes tiltak som 
medfører forringelse av adkomst til våre 
anlegg. Det må heller ikke gjøres 
inngripen i terrenget som medfører 
endring av overdekningen over kabler 
eller oppfylling av terrenget som 
medfører redusert høyde opp til 
luftledningsanlegg.   

1.  Området er redusert i størrelse i forhold til 
varslet grense. Linjer som er innenfor 
området ligger i bakken.  
 
 
2. Dette er ivaretatt i plankartet og 
bestemmelser. Det er lagt inn hensynssone 
"andre sikringssoner" for kabler i bakken. 
Fremtidig tilkomst til kabelgrøftene er 
ivaretatt i plankartet.  
 
 
 
3. Eksisterende nettstasjon er regulert i 
plankartet (BE) 
  
 
4. Dette er inkludert i 
reguleringsbestemmelsene under § 3.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Det tillates å heve området til kote 204 for 
å sikre området mot flom. Dette vil ikke 
påvirke ledninger i bakken. Adkomst til AEs 
anlegg vil ivaretas.  

27.08.19 1. Informerer om at det er viktig at 
planen sikrer nødvendig areal til å ta 
vare på riksvegen. Vegen med 
tilstrekkelig sideareal, inkludert 

1.  Dette er ivaretatt i plankartet. 
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Statens 
Vegvesen 

busslomme, må reguleres til 
samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur.  
2. Nødvendige frisiktsoner i krysset må 
tas med i planen med tilhørende 
bestemmelser. Det kan ikke påregnes 
flere avkjørsler til Neset camping av 
hensyn til trafikksikkerhet.  

 
3. Avklaringer med hensyn til turveger 
må gjøres i samråd med Statens 
vegvesen. Av hensyn til 
trafikksikkerheten er det viktig at 
kryssing av vegen skjer på en oversiktlig 
strekning og ikke for eksempel i en 
sving. Parkering må skje på området til 
campingen. 

4. Om det er mulig med et masseuttak 
langs riksvegen må vurderes i planen. 
Riksveg 9 er svært viktig for transporten 
i Setesdal, og det samme gjelder 
trafikksikkerheten ved et slikt anlegg.  

5. Gjeldende plan viser byggegrense mot 
riksvegen, denne kan videreføres for 
campingen. På andre siden gjelder 
byggegrense på 50 meter fra senter veg.  

 
6. Selv om der er rekkverk langs 
riksvegen, vil det være en risiko for at 
store kjøretøy kan komme inn på 
campingområdet. Det er derfor svært 
viktig at planen ikke legger opp til at det 
kan settes opp telt, vogner etc. innenfor 
byggegrensen. 

 
 
 
2. Dette er ivaretatt i plankartet.  
 
 
 
 
3. Det er lagt inn bestemmelse om at turgåere 
i området kan benytte parkeringsplasser på 
Neset camping. Turstien er ikke regulert da 
dette krever en helt nøyaktig plassering. Etter 
avtale med Statens Vegvesen er denne ikke 
tegnet inn i plankartet.  
 
 
 
 
4. Området som er regulert som masseuttak i 
planen ble tidligere brukt som masseuttak. 
Massene vil bli benyttet til fylling på Neset 
camping for å unngå å frakte masser til 
området ved utfylling. Det er i dag mulig å 
parkere på dette området.  
 
 
5. Byggegrense er lagt inn i plankartet.  
 
 
 
 
6. Det er lagt inn bestemmelse om at det ikke 
er tillatt å sette opp telt, vogner etc. innenfor 
byggegrensen. 

 
 


