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Berørte parter iht adresseliste   2. mars 2020 

Melding om oppstart for reguleringsendring 
Det varsles på vegne av Haugevikkilen Hytteområde AS som tiltakshaver, at  
Magna Prosjekt Sør AS starter arbeidet med endring av Haugvikkilen hytteområde 
(Plan id 2012002685) med ikrafttredelsesdato 02.04.14 jf plan- og bygningsloven 
§§12-3 og 12-8 
Det varsles også at:  

• gjeldene plan vil bli opphevet samtidig som med at ny plan blir vedtatt 
innenfor den samme planavgrensningen.  

• det kan bli igangsatt arbeider for å få på plass en utbyggingsavtale. 

Oppstartsmelding med vedlegg legges også ut på Lillesand kommune sine nettsider. 

Avgrensing av planområdet 
Forslag til planavgrensning som er vist på vedlagte kart er iht eksiterende 
reguleringsplan for Haugevikkilen hytteområde, og omfatter da helt eller delvis 
følgende eiendommer:  

Gnr Bnr 

101 3, 24, 25, 26, 29, 31, 34, 35, 50, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,  

102 3, 24, 27, 64, 65, 66, 97, 98, 112, 113 

Formål med planarbeidet 
Hensikten med planarbeidet er å få kjøreadkomst frem til de hyttetomter som er 
innregulert i gjeldene plan.   

Planstatus 
I vedtatt kommuneplan er det aktuelle område avsatt til LNF område eller fremtidig 
fritidsbebyggelse (F02).  
Gjeldene detaljregulering for Haugevikkilen hytteområde dekker dermed et areal som 
går ut over det arealet som i kommuneplanen er avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse.  
I dagens Haugevikkilen hytteområde er området regulert som følger: 

• Bebyggelse og anlegg; Fritidsbebyggelse, Næringsbebyggelse, 
Energianlegg- Trafo, Renovasjonsanlegg og Småbåtanlegg i sjø,  

• Samferdsel og teknisk infrastruktur; Kjøreveg, Annen veggrunn-tekniske 
anlegg og Parkering 

• Grønnstruktur; Turveg og Badeplass 
• Landbruks- natur og friluftsområder; Friluftsformål og Vern av kulturminne 
• Bruk og vern av sjø og vassdrag: Ferdsel og Badeområde 
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Oppstartsmøte 
Det ble avholdt oppstartmøte mellom tiltakshaver, Lillesand kommune og 
plankonsulent 05.11.19. 

Krav om konsekvensutredning 
Planarbeidet er vurdert i forhold til krav om konsekvensutredning etter plan- og 
bygningsloven § 4-2 og forskrift om konsekvensutredninger jfr. §4, men ikke funnet 
nødvendig. Dette begrunnes med at området i all hovedsak er iht overordnet plan, 
samt at det ikke var krevd KU ved utarbeidelse av plan for hytteområde i 2014. 

Forslagsstiller og planleggere 
Forslagsstiller er Haugvikkilen Hytteområde AS. Plan og utredningsarbeidet skal 
ivaretas av Magna Prosjekt Sør AS. 

Medvirkningsprosess 
Oppstartsvarsel sendes ut til registrerte grunneiere og rettighetshavere i 
planområdet, samt naboer og aktuelle sektormyndigheter, iht vedlagte adresseliste. 
Eventuelle kommentarer, merknader, innspill eller opplysninger som kan ha betydning 
for, eller være av interesse for planarbeidet bes sendes skriftlig til Magna Prosjekt Sør 
v/ Jens B. Kristensen e-post: jbk@magnaprosjekt.no, eller til:  

Manga Prosjekt Sør   
v/ Jens B. Kristensen 
Tangen 11 
N-4608 KRISTIANSAND 

Frist for innspill er 03.04.2020.  
Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Lillesand kommune.  
Alle innspill til planarbeidet med plankonsulentens kommentarer vil bli sendt til 
kommunen sammen med planforslaget. Deretter blir utfallet av planarbeidet gjort 
kjent ved offentlig ettersyn og høring av plandokumentene. Det blir normalt ikke gitt 
skriftlig svar på innspillene utover dette. 
Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Magna Prosjekt Sør v/ Jens B. Kristensen, 
tlf. 959 86 305, e-post: jbk@magnaprosjekt.no 
 
 

Med vennlig hilsen 

 
 
Jens Birger Kristensen 
Senior rådgiver 
Tlf 959 86 305 
e-post: jbk@magnaprosjekt.no   

 
Vedlegg 

- Kartutsnitt 
- Adresseliste 
- Referat fra oppstartsmøte 
- Fylkesmannens sjekkliste for reguleringsplaner 
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Planområde 
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Oversiktskart 
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