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Innledning
Arbeidet med å revidere kommuneplanens arealdel startet våren 2017. Følgende prinsipper
for langsiktig arealbruk ble lagt til grunn i revisjonsarbeidet:










Styrke og utvikle Vigeland sentrum
Lokalisere nye boligområder i gang- og sykkelavstand til kommunesenter
Høy utnyttelsesgrad i boligområder nær sentrum
Høy utnyttelsesgrad i områder med fritidsbebyggelse
Sikre tilgang til turområder der folk bor
Ta vare på dyrka mark
Ta vare på 100 meters beltet
Ta vare på viktige friluftsområder, områder med biologiske verdier, viktige
kulturminner og kulturmiljøer.
Utbygging som omfatter mindre enn 3 enheter er ikke vurdert. For nye områder stilles
det krav om reguleringsplan eller detaljplan.

Disse prinsippene er fulgt i planarbeidet, og gjelder alle nye områder som er foreslått.
I starten av planprosessen ble det ønsket innspill om:



Næringsområder på Vigeland, Spangereid eller ved ny E39. Fortrinnsvis i tilknytning
til eksisterende eller planlagt infrastruktur (vei, vann, kloakk, bredbånd).
Boligområder i gang- sykkelavstand til kommunesentrene.

Vi har mottatt 36 innspill om nye byggeområder til boliger, næring, fritidsboliger og
båtplasser. Det er kommet flest innspill om fritidsboliger, men også endel om nye
boligområder. Kommuneplanutvalget har vært på befaring de aller fleste stedene, og alle nye
områder som legges inn i planen er konsekvensvurdert. Områder med utbyggingsformål som
er videreført fra gjeldende arealplan er konsekvensvurdert tidligere.
Etter innspill fra NVE i høringsprosessen har vi vurdert skredfare (steinsprang, snøskred,
jord- og flomskred) og flomfare i alle områder uten plankrav og i LNFR-områder hvor det
tillates spredt bebyggelse uten krav om reguleringsplan. Vi har også gått gjennom gamle
områder med plankrav. Vurderingene er basert på NVEs fare- og aktsomhetskart for flom og
skred, NVE Atlas
Fylkesmannen i Agder og Vest-Agder fylkeskommune påpekte mangler i kommunens
konsekvensvurdering under høringen:






manglende sammendrag/virkningen av samlede arealbruksendringer
klimakonsekvenser av endret arealbruk
konsekvenser for vannforekomster
konsekvenser av endringer i planbestemmelsene for kommunens byggeområder
konsekvenser for dyrka mark

Rådmannen har arbeidet med å forbedre konsekvensvurderingen og rettet opp de påpekte
manglene.
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1 Planens samlede virkning for miljø og samfunn
Forskrift om konsekvensutredning krever at vi vurderer den samlede virkningen av endringer
i bruk av arealer i kommuneplanen, og hvilke konsekvenser disse vil få for ulike miljø- og
samfunnshensyn. I tabellen nedenfor er de samlede konsekvensene beskrevet for de ulike
utredningstemaene.
Vurderingstema

Beskrivelse

Samlet konsekvens

Risiko og sårbarhet

Fare for snø- eller steinras, fare for
utglidning (jord- og flomskred),
flomfare og havnivåstigning er
vurdert for alle byggeområder og i
LNFR-områder hvor det tillates
spredt bebyggelse uten plankrav.

Små konsekvenser.
Risiko for skred/flom og
behov for sikringstiltak
vurderes nærmere i
reguleringsarbeid eller
byggesaksbehandlingen.

Naturmiljø

Sjø og vassdrag

Sol, lys og utsikt,
lokalklima

Landskap

Kulturminner og
kulturlandskap

Deler av noen av områdene er
innenfor faresoner for flom og skred,
dette gjelder særlig snøskred. Disse
områdene må derfor vurderes
nærmere i reguleringsplanarbeidet
eller byggesaksbehandlingen.
Dette omfatter verneområder,
inngrepsfire naturområder, utvalgte
og verdifulle naturtyper, prioriterte
arter, rødlistearter, viktige
artsforekomster og yngleområder.
Det er registrert viktige naturtyper i
eller i nærheten av flere av
byggeområdene. Dette må tas
hensyn til i reguleringsarbeidet for
områdene.
De aller fleste områdene ligger i god
avstand fra sjø og vassdrag.
Tilgjengelighet til strandsonen sikres
i reguleringsarbeid.
Sol, lys, utsikt og godt lokalklima er
viktige kvaliteter i et boområde, og
det er vurdert som tilfredsstillende for
alle byggeområder. Må ivaretas i
reguleringsarbeid.
Det må tas estetiske hensyn til
landskapet i all planlegging. De
fleste byggeområdene vil ikke endre
landskapet i vesentlig grad, men det
bør foretas en landskapsanalyse i
forbindelse med reguleringsarbeid
for et par av områdene.
Kommunen har mange fornminner
og viktige kulturminner og kulturmiljø
som må tas vare på. Vi har lagt inn
flere nye hensynssoner kulturmiljø i
planen. Utbyggingsområdene
berører ikke kjente forminner. Det er
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Planen kan få
konsekvenser for
naturmiljøet. Må ivaretas
i reguleringsarbeid.

Liten samlet
konsekvens. Må ivaretas
i reguleringsarbeid.
Liten samlet
konsekvens. Må ivaretas
i reguleringsarbeid.

Liten samlet
Konsekvens. Må
ivaretas i
reguleringsarbeid.

Liten samlet
konsekvens.
Kulturminner og
kulturmiljø ivaretas i
reguleringsarbeid.

Jordvern og landbruk

Mineralressurser

Friluftsliv

Vannkvalitet/
vannmiljø

Støy

Forurensning

kulturminner i noen av
utbyggingsområdene, men disse må
ivaretas i reguleringsplan
Dyrka og dyrkbar jord er en viktig og
begrenset ressurs som i størst mulig
grad må skjermes.
Jordvernet er styrket i denne planen
ved at vi har hatt en grundig
gjennomgang av hensynsonene for
landbruk. Foreslåtte byggeområder
vil i liten grad ødelegge dyrka jord.
Rådmannen har gått gjennom og
vurdert registeringene (i NGU) av
pukk, stein og sand. De fleste av
forekomstene ligger i bebygde
områder eller landbruksområder, og
kan ikke benyttes til uttak. For øvrige
forekomster, ivaretas de i
reguleringsplanarbeid. Videre er
BRU1 Tryland, som er avsatt til
råstoffutvinning, redusert i planen for
å ivareta jordvernet.
Det er viktig at innbyggerne har god
tilgang til turområder i sitt nærmiljø
og vi har vurdert om tiltak vil forringe
mulighetene for friluftsliv.
I noen av de forslåtte områdene er
deler av området nærturområder.
Dette må det tas hensyn i
reguleringsarbeidet, slik at
muligheter for friluftsliv ikke
forringes.
Vi har vurdert planens betydning for
vannkvalitet og vannmiljø i
kommunen. Dette inkluderer
Audnaelva, sjøen og mindre
vannforekomster i bekker og vann.
Nye byggeområder kan berøre
mindre vannforekomster, men det er
ikke foreslått vesentlige tiltak som vil
forringe vann og vassdrag.
De største støykildene i Lindesnes
kommune er veier, industriområder
og skytebaner.
De fleste boligområdene ligger ikke i
støyutsatte områder. Det kan være
trafikkstøy ved boligområdet ved
Tredalslia, men ved ny E39 vil
trafikken reduseres til lokaltrafikk.
Avbøtende tiltak må vurderes ved
regulering.
Luftforurensing, forurenset grunn og
radon er vurdert. Det foreslås ingen
byggeområder hvor det er
luftforurensing eller registrert
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Jordvern er godt
ivaretatt. Liten samlet
konsekvens

Liten samlet
konsekvens. Ivaretas i
reguleringsarbeid.

Liten samlet
konsekvens. Ivaretas i
reguleringsarbeid.

Liten samlet
konsekvens. Ivaretas i
reguleringsarbeid.

Små konsekvenser.

Radonfare ivaretas ved
regulering/ byggesak.

Teknisk infrastruktur

Sosial infrastruktur

Tettstedsutvikling

Barn og unge

Transportbehov og
samferdsel

Folkehelse

grunnforurensing. Det kan være fare
for radonstråling i noen områder.
Dette må avklares i byggesaker, da
tiltak mot radon sikres gjennom TEK10.
Vei, vann, avløp, bredbånd.
Tilgangen til teknisk infrastruktur er
stort sett tilfredsstillende.
Avstand til skole og barnehage,
butikker, møteplasser er vurdert.
Tilgangen til sosial infrastruktur er
tilfredsstillende. Områder hvor det er
åpnet for spredt utbygging i LNFområder videreføres fra forrige plan.
Vigeland er hovedsentrum i
kommunen. Spangereid er et
tettsted med varierte tilbud til
innbyggerne mens Vigmostad har
noen tilbud.
Flere av byggeområdene vil bidra
med å bygge opp under Vigeland
sentrum. I Spangereid arbeides med
med en mulighetsstudie. Det
arbeides også for å få realisert
reguleringsplanen for Njervekollen.
Kommuneplanen medfører få
endringer for barn og unges
oppvekstsvilkår. Varierende avstand
til skole og fritidsaktiviteter.
Barn og unge er hørt underveis i
planarbeidet. Det lages et temakart
for barnetråkk, som skal tas hensyn
til i reguleringsplanarbeid.
Avstand til senter og kollektivtilbud er
vurdert. Avstand på 4 km fra sentrum
er akseptabel i forhold til
sykkel/gange. Lindesnes har
generelt dårlig kollektivtilbud, dette
bør bedres. Økt bruk av elbiler vil
medføre lavere klimagassutslipp.
Alle områdene ligger i akseptabel
avstand fra nærmeste tettsted. Det
åpnes opp for spredt boligbygging i
veldig begrenset grad.
Nye boligområder ligger i nærheten
av turområder og sosial infrastruktur.
Dette gir muligheter for økt
hverdagsaktivitet. Kommunens
største folkehelseutfordring er
innbyggernes levekår. Det hadde
derfor vært ønskelig med enda flere
attraktive boligområder med store
tomter og i nærhet til sjøen, for å
tiltrekke seg flere resurssterke
innbyggere.
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Tilgangen til teknisk
infrastruktur er
tilfredsstillende.
Tilgangen til sosial
infrastruktur er
tilfredsstillende.

Dette er ivaretatt.

Barn og unges
oppvekstvilkår er
ivaretatt.

Dette er ivaretatt i
arealplanen, men
kommunen har dårlig
kollektivtilbud.

Dette er delvis ivaretatt i
arealplanen.

Klima

Nye boligområder ligger i nærheten
av turområder og sosial infrastruktur.
Dette gir muligheter for bruk av
sykkel og gange til daglige gjøremål.
Kommunen har en svak befolkningsvekst, og dette har derfor liten effekt
på klimaet. .

Dette ivaretas i
arealplanen.

Planbestemmelsene
For å forberede kommunesammenslåingen, har vi forsøkt å harmonisere planbestemmelsene med
Mandal kommune. Vi har også endret bestemmelsene som følge av innspill i starten av planarbeidet
og under høringen. Dette er de viktigste endringene i bestemmelsene:















Bestemmelser om parkering.
Bestemmelser om skilt.
Temakart for barnetråkk må tas hensyn til i alle planer.
Det må redegjøres for fullverdige erstatningsarealer, dersom arealer som er i bruk av barn
skal benyttes til andre formål.
Lindesnes kommune kan kreve forkjøpsrett i nye boligprosjekter
Det skal ikke tillates tiltak som kan forringe bevaringsverdige kulturlandskap og kulturminner,
herunder: Eldre steingjerder i kulturlandskap og jordbrukslandskap, Bygg og konstruksjoner av
kulturhistorisk interesse og Krigsminneområder med tilhørende anlegg som skyttergraver,
bunkere mv.
Bekker med årssikker vannføring skal ikke lukkes. Vegetasjonsbelte skal bevares langs
bekker og større vassdrag.
Byggegrense fra vassdrag: 50 meter
Fritidsboliger; Det forutsettes at samlet bruksareal (BRA) skal ikke overstige 150 m2 pr. tomt.
Dette er en økning fra 120 m2 .
Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone: Det tillates vedlikehold og
nyetablering mv. av anlegg til navigasjonsmessig bruk innenfor planområdet
Ved tiltak i faresone flom må tilstrekkelig sikkerhet kunne dokumenteres. Ved utarbeidelse av
reguleringsplan må denne vise hvordan tilstrekkelig sikkerhet oppnås. Det skal tas høyde for
økte vannmengder som følge av klimapåslag. Det skal tas høyde for usikkerhetsmarginen på
0,3 meter.
Ved tiltak/utarbeidelse av reguleringsplan i faresone skred må tilstrekkelig sikkerhet
dokumenteres.

Ny planretningslinje til hensynssone 550, Landskap: Det verdifulle kystlyngheilandskapet skal forvaltes
slik at kulturlandskapet, kulturmiljø, biologisk verdifulle miljøer, jordbruksareal, tilgjengelighet og den
visuelle opplevelsen av landskapet opprettholdes.
Endringer som gjelder områder som er videreført fra forrige plan:
Mulighet for fortetting med inntil 3 boenheter i B19 Ytre Haven, B20 Fredheim, B21 Tredalslia og B30
Vigeland Rundveien også. Dette er sentrumsnære områder.
Åvik er delt i tre byggeområder i denne planen: B10, B11 og B12. Krav om områderegulering
opprettholdes for B10. For B11 og B12 skal det utarbeides landskapsanalyse som grunnlag for
kommende reguleringsplaner
Forhold som skal avklares og belyses i reguleringsplanene gjelder nye områder og disse omtales i
konsekvensvurderingen av de enkelte områdene.
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2 Konsekvensvurdering av nye utbyggingsområder i planen
2.1 Boliger B7 - fritidsboliger BFR2 på Reme – Remesvika

Søkere: Egil Reme, Gunnar Gulli
og Leif Arvid Reme
Sted: Reme/Remesvik
Gnr./Bnr: 137/2 Areal: 97,7 daa.
Boliger
Gnr/Bnr: 137/4. Areal: 50 daa.
Fritidsboliger, mellom 5 og 10
enheter
Gnr. 137. Bnr: 3 og 5.
Fritidsboliger 27 daa
Utbyggingsformål: Boliger /
fritidsboliger.

Kriterier som bør være
oppfylt

Kriterier som må være oppfylt

Dagens planstatus: LNFR-område
Området er vurdert under ett, men
foreslås delt i et område for boliger
og område for fritidsboliger
Ikke
oppfylt

Delvis
oppfylt

Oppfylt

Naturgitte forhold:
Ingen fare for snø- eller steinras
Ingen fare for utglidning (geoteknisk stabilt)
Ingen fare for alvorlige ulykker, spring/stormflo/havnivåstigning
Ingen flomfare (sjø, vann, elv/bekk)

x
x
x
x

Miljø:
Små konsekvenser for allmennheten
Små konsekvenser for biologisk mangfold/naturmangfold
Avstand fra vassdrag >50 meter
Avstand fra vernede vassdrag/sjø >100 meter

x
x
x
x

Naturgitte forhold:
Ingen radon i grunnen –
Godt lokalklima (ikke spes. vind-/kuldeutsatt)
Sol, lys og utsikt
Landskapshensyn

x
x
x
x

Natur-/ kulturlandskap/miljø:
Konfliktfritt i forhold til kulturminner
Konfliktfritt i forhold til jordvern og landbruksdrift
Konfliktfritt i forhold til kulturlandskap
Konfliktfritt i forhold til friluftsliv

x
x
x
x
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Konfliktfritt i forhold til vannkvalitet/vannmiljø

x

Forholdet til tidligere utbygginger
Upåvirket av trafikk- og annen samfunnsstøy (skytebane mv)
Ikke forurenset fra tidligere bruk (søppelfylling/industriavfall)

x
x

Infrastruktur og utforming
Universell utforming (tilgjengelighet/stigninger)
Lekeplasser innenfor området
Grønnstruktur innenfor området
Nærhet til skole og barnehage (skoleskyss unødvendig)
Nærhet til større arbeidsplasser
Tilstrekkelig avstand til høyspentlinjer
Tilstrekkelig tilgang på godkjent vann, godkjent avløpssystem
Trygg vei for gående, syklende og kjørende innenfor området,
og mellom området og nærmeste tettsted, skole, fritidstilbud etc.
Renovasjon og brannberedskap
Tilgang til teletjenester, fiber

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Handel og service
Nærhet til serviceinstitusjoner og helsetjenester
Nærhet til de vanligst brukte forretningene, spesielt dagligvare

x
x

Kultur- og fritidstilbud
Nærhet til forsamlingshus/grendehus
Nærhet til idretts-, nærmiljøanlegg
Båtplass (tilgang til, nært/fjernt)
Nærhet til andre tilbud (kirke, teater, kino, bibliotek m.m.)
Nærhet til natur, turområder og friområder

x
x
x
x
x

Transporttilbud
Lokalbuss innen gangavstand fra bolig

x

Barne- og ungdomsrådets vurdering (BU):
BU er positive, men presiserer at det tas hensyn til gullhytta, turstier og dyreliv. Synes ikke
det bør bygges for tett, slik at man fremdeles kan benytte området som et turområde
Vurderinger
Et av innspillene er boligformål, mens to er fritidsboliger. Det kan være aktuelt med
fritidsboliger på deler av 137/5. Det er ikke aktuelt å ha fritidsboliger på eiendom 137/4 – så
dette innspillet vurderes i forhold til boligformål. Det vil være naturlig å ta med arealet som
ligger mellom eiendommene i et framtidig boligområde
Noen boliger vil bli liggende på en topp og få silhuettvirkning, så det må gjennomføres en
landskapsanalyse. Området har varierende sol- og vindforhold.
Det er registrert aktsomhetsområde for snøskred og steinsprang i deler av området. Et lite
område innerst i bukta er i aktsomhetsområde for jord og flomskred. Deler av området ligger i
100 meters beltet.
Det er registrert viktige naturtyper: Rik edellauvskog på deler av 137/4 og dam ved
Torvemyra. Arealet i sjøen innerst i bukta: Strandeng og strandsump.. Det er markert
områder for Musvåk som har regional verdi og Havstarr LC (Livskraftig - ikke truet art).
Vannkvaliteten i Remesfjorden har god økologisk tilstand. Det er markert et område i bukta
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med ålegressenger, som er klassifisert som viktig. En utbygging vil ikke medføre utslipp fra
vann/avløp som kan forurense, og vil derfor ikke ha negative konsekvenser.
I Remesvika er det et statlig sikra friområde som vil kunne brukes av beboerne.
Det er to automatisk freda kulturminner i området, gravhauger Småhauan og Reme vestre.
Det er også en turvei gjennom området (kulturminne: Audnedalsveien som kjøreveg).
Radon: Moderat til lav sannsynlighet
Nærhet til barnehage, men ikke skole. Det går skolebuss til området. Dårlig trafikksikkerhet
mot Spangereid sentrum
Remetunet har ikke kapasitet til trafikkøkning, så avkjørsel til området må bli i Remesvika.
Det vil være mulig å koble seg på vann/avløp Spangereidveien ved Reme
Konklusjon:
Området tas inn i kommuneplanen med boligformål og eiendom i midten inkluderes.
Plankrav. Forhold som må avklares og belyses i reguleringsplan: Det må utarbeides
landskapsanalyse og reguleringsplanen må ta hensyn til kulturminner, naturtyper, gullhytta,
tursti og dyreliv. Det bør ikke bygges for tett, slik at man fortsatt kan benytte området som et
turområde. Avkjørsel legges til Remesvika.
Mot nordvest settes det av et lite område til fritidsboliger (20,7da).
Innsigelse fra fylkesmannen i Agder og Vest-Agder fylkeskommune
Områdene B7 og BFR2 ble tatt ut av planen som følge av innsigelser fra Fylkesmannen i
Agder og Vest-Agder fylkeskommune. Områdene beholder nåværende LNFR-status.

2.2 Boliger på Rødberg, Knotten B14
Søker: Sigve Simonsen
Sted: Knotten, Rødberg
Gnr./Bnr: 55/10
Areal: 36 da
Utbyggingsformål: Boliger
Dagens planstatus: Landbruk-, natur- og
friluftsformål samt reindrift (LNFR)

Kriterier som
må være
oppfylt

Ikke
oppfylt

Delvis
oppfylt

Naturgitte forhold:
Ingen fare for snø- eller steinras
Ingen fare for utglidning (geoteknisk stabilt)

x
x
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Oppfylt

Ingen fare for alvorlige ulykker, spring/stormflo/havnivåstigning
Ingen flomfare (sjø, vann, elv/bekk)

x
x

Miljø:
Små konsekvenser for allmennheten
Små konsekvenser for biologisk mangfold/naturmangfold
Avstand fra vassdrag >50 meter
Avstand fra vernede vassdrag/sjø >100 meter

x
x
x
x

Ikke
oppfylt

Delvis
oppfylt

Oppfylt

Naturgitte forhold:
Ingen radon i grunnen. Moderat til lav fare
Godt lokalklima (ikke spes. vind-/kuldeutsatt)
Sol, lys og utsikt
Landskapshensyn

x
x
x
x

Natur-/ kulturlandskap/miljø:
Konfliktfritt i forhold til kulturminner
Konfliktfritt i forhold til jordvern og landbruksdrift
Konfliktfritt i forhold til kulturlandskap
Konfliktfritt i forhold til friluftsliv
Konfliktfritt i forhold til vannkvalitet/vannmiljø

x
x
x
x
x

Kriterier som bør være oppfylt

Forholdet til tidligere utbygginger
Upåvirket av trafikk- og annen samfunnsstøy (skytebane m.m.)
Ikke forurenset fra tidligere bruk (søppelfyllinger/industriavfall)

x
x

Infrastruktur og utforming
Universell utforming (tilgjengelighet/stigninger)
Lekeplasser innenfor området
Grønnstruktur innenfor området
Nærhet til skole og barnehage (skoleskyss unødvendig)
Nærhet til større arbeidsplasser
Tilstrekkelig avstand til høyspentlinjer
Tilstrekkelig tilgang på godkjent vann, godkjent avløpssystem
Trygg vei for gående, syklende og kjørende innenfor området,
og mellom området og nærmeste tettsted, skole, fritidstilbud
etc.
Renovasjon og brannberedskap
Tilgang til teletjenester, fiber

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Handel og service
Nærhet til serviceinstitusjoner og helsetjenester
Nærhet til de vanligst brukte forretningene, spesielt dagligvare

x
x

Kultur- og fritidstilbud
Nærhet til forsamlingshus/grendehus
Nærhet til idretts-, nærmiljøanlegg
Båtplass (tilgang til, nært/fjernt)
Nærhet til andre tilbud (kirke, teater, kino, bibliotek m.m.)
Nærhet til natur, turområder og friområder

x
x
x
x
x

Transporttilbud
Lokalbuss innen gangavstand fra bolig

x
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Barne- og ungdomsrådets vurdering (BU):
BU er positive så sant man tar hensyn til eventuelle turområder.
Vurdering:
Området er bratt, men tomtene kommer opp i høyden og får utsikt og gode solforhold.
Nærme sentrum, ca. 2,5 km til skolen og sykkelsti. Deler av området er innenfor
aktsomhetsområde snøskred, jord- og flomskred. Det er tilgang til vann, men ikke avløp. Det
planlegges i 2021. Radon: Moderat til lav fare. Overflatevann fra området vil ledes i bekker
mot Audnaelva. Dette er en begrenset utbygging som ikke vil påvirke Audnavassdraget.
Konklusjon: Området tas inn i kommuneplanen.

2.3 Boliger Homme B17
Søker: Rune Homme
Sted: Homme
Gnr./Bnr: 52/5 og 12
Areal: 36,2 da
Utbyggingsformål: Boliger.

Ikke
oppfylt

Delvis
oppfylt

Oppfylt

Naturgitte forhold:
Ingen fare for snø- eller steinras
Ingen fare for utglidning (geoteknisk stabilt)
Ingen fare for alvorlige ulykker, spring/stormflo/havnivåstigning
Ingen flomfare (sjø, vann, elv/bekk)

x
x
x
x

Miljø:
Små konsekvenser for allmennheten
Små konsekvenser for biologisk mangfold/naturmangfold
Avstand fra vassdrag >50 meter
Avstand fra vernede vassdrag/sjø >100 meter

x
x
x
x

Naturgitte forhold:

Kriterier som bør være
oppfylt

Kriterier som må være oppfylt

Dagens planstatus: : Landbruk-, natur- og
friluftsformål samt reindrift (LNFR)

Ingen radon i grunnen
Godt lokalklima (ikke spes. vind-/kuldeutsatt)
Sol, lys og utsikt
Landskapshensyn

x
x
x
x

Natur-/ kulturlandskap/miljø:
Konfliktfritt i forhold til kulturminner
Konfliktfritt i forhold til jordvern og landbruksdrift
Konfliktfritt i forhold til kulturlandskap

x
x
x
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Konfliktfritt i forhold til friluftsliv
Konfliktfritt i forhold til vannkvalitet/vannmiljø

x
x

Forholdet til tidligere utbygginger
Upåvirket av trafikk- og annen samfunnsstøy (skytebane mm.
Ikke forurenset fra tidligere bruk (søppelfyllinger/
industriavfall)

x
x

Infrastruktur og utforming
Universell utforming (tilgjengelighet/stigninger)
Lekeplasser innenfor området
Grønnstruktur innenfor området
Nærhet til skole og barnehage (skoleskyss unødvendig)
Nærhet til større arbeidsplasser
Tilstrekkelig avstand til høyspentlinjer
Tilstrekkelig tilgang på godkjent vann, godkjent avløpssystem
Trygg vei for gående, syklende og kjørende innenfor
området, og mellom området og nærmeste tettsted, skole etc
Renovasjon og brannberedskap
Tilgang til teletjenester, fiber

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Handel og service
Nærhet til serviceinstitusjoner og helsetjenester
Nærhet til de vanligst brukte forretningene, spesielt
dagligvare

x
x

Kultur- og fritidstilbud
Nærhet til forsamlingshus/grendehus
Nærhet til idretts-, nærmiljøanlegg
Båtplass (tilgang til, nært/fjernt)
Nærhet til andre tilbud (kirke, teater, kino, bibliotek m.m.)
Nærhet til natur, turområder og friområder

x
x
x
x
x

Transporttilbud
Lokalbuss innen gangavstand fra bolig

x

Barne- og ungdomsrådets vurdering (BU):
BU er positive, men mener man bør høre med naboene om skogen brukes til lek eller annet
av barn og unge først.
Vurdering:
Det er interessant da det er nærme sentrum. Litt over 2 km til skole, så de yngste elevene
må ha skyss. Gang- og sykkelvei.
Radon: moderat til lav aktsomhetsgrad
Området mot elva:






Er en del av Audna naturreservat.
Naturtype Brakkvannsdelta.
Spring-/stormflo/havnivåstigning: 52/5 ligger innenfor Faresone havnivåstigning 2,5
m. 52/12 ligger utenfor.
Flomsone 200 årsflom – noe av arealet er innenfor flomsonen.
Byggegrense mot elv er 50 meter
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Kommunen har midlertidig deponi på et lite areal ned mot elva. Grunneier ønsker å beholde
deler av dette for å heve arealet.
Landbruksmyndighetene er negative til forslaget, da det satses på kjøttproduksjon med
storfe og hele området er oppgitt som beitegrunnlag for denne satsingen.
Konklusjoner/anbefalinger:
Området tas inn i kommuneplanen med plankrav. Ved regulering skal det tas hensyn til
byggegrensen mot elva, naturreservatet, flomfaren og landbruksinteresser.

2.4 Boliger på Kragstadmoen B18
Søker: Ove Herstøl
Sted: Kragstadmoen
Gnr./Bnr: 58/22
Areal: 7 da
Utbyggingsformål: Boliger. 7 boliger på
vestsida av fv ( 50 m fra elva) og 5 boliger
på den andre siden av veien

Ikke
oppfylt

Delvis
Oppfylt
oppfylt

Naturgitte forhold:
Ingen fare for snø- eller steinras
Ingen fare for utglidning (geoteknisk stabilt)
Ingen fare for alvorlige ulykker, spring/stormflo/havnivåstigning
Ingen flomfare (sjø, vann, elv/bekk)

x
x
x
x

Miljø:
Små konsekvenser for allmennheten
Små konsekvenser for biologisk mangfold/naturmangfold
Avstand fra vassdrag >50 meter
Avstand fra vernede vassdrag/sjø >100 meter

Kriterier som bør være
oppfylt

Kriterier som må være oppfylt

Dagens planstatus: : Landbruk-, natur- og
friluftsformål samt reindrift (LNFR)

x
x
x
x

Naturgitte forhold:
Ingen radon i grunnen: Moderat til lav
Godt lokalklima (ikke spes. vind-/kuldeutsatt)
Sol, lys og utsikt
Landskapshensyn

x
x
x
x

Natur-/ kulturlandskap/miljø:
Konfliktfritt i forhold til kulturminner
Konfliktfritt i forhold til jordvern og landbruksdrift
Konfliktfritt i forhold til kulturlandskap
Konfliktfritt i forhold til friluftsliv

x
x
x
x
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Konfliktfritt i forhold til vannkvalitet/vannmiljø

x

Forholdet til tidligere utbygginger
Upåvirket av trafikk- og annen samfunnsstøy (skytebane m.m.)
Ikke forurenset fra tidligere bruk (søppelfyllinger/industriavfall)

x
x

Infrastruktur og utforming
Universell utforming (tilgjengelighet/stigninger)
Lekeplasser innenfor området
Grønnstruktur innenfor området
Nærhet til skole og barnehage (skoleskyss unødvendig)
Nærhet til større arbeidsplasser
Tilstrekkelig avstand til høyspentlinjer
Tilstrekkelig tilgang på godkjent vann, godkjent avløpssystem
Trygg vei for gående, syklende og kjørende innen området, og
mellom området og nærmeste tettsted, skole, fritidstilbud etc.
Renovasjon og brannberedskap
Tilgang til teletjenester, fiber

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Handel og service
Nærhet til serviceinstitusjoner og helsetjenester
Nærhet til de vanligst brukte forretningene, spesielt dagligvare

x
x

Kultur- og fritidstilbud
Nærhet til forsamlingshus/grendehus
Nærhet til idretts-, nærmiljøanlegg
Båtplass (tilgang til, nært/fjernt)
Nærhet til andre tilbud (kirke, teater, kino, bibliotek m.m.)
Nærhet til natur, turområder og friområder

x
x
x
x
x

Transporttilbud
Lokalbuss innen gangavstand fra bolig

x

Barne- og ungdomsrådets vurdering (BU):
BU er positive, har kun vurdert området øst for veien i henhold til rådmannens kommentar
om risikoen for flom på vestsiden.
Vurdering:
Vi ønsker ikke bebyggelse mellom elva og veien, har derfor bare vurdert området på
østsiden av veien.
Deler av området ligger innenfor område som kan berøres av havnivåstigning på 2,5 meter
og er flomutsatt. Deler av området er også markert på NVEs flomsonekart 200 års flom.
Dette må vurderes nærmere i en reguleringsplan.
Området er markert som aktsomhetsområde snøskred. Radonfare: Moderat til lav
Området liggere nærme Vigeland sentrum og skolen, har gang- og sykkelsti, og er derfor
attraktivt til boliger
Konklusjon:
Området øst for veien tas inn i kommuneplanen. Risikoen for flom og nødvendige tiltak for å
forebygge dette vurderes i reguleringsplan.
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2.5 Boliger Tredalslia B21
Søker: Opplysningsvesenets fond
Sted: I forlengelse av Tredalslia
Gnr./Bnr: 58/1
Areal: 37 daa
Utbyggingsformål: Boliger

Kriterier som må være oppfylt

Dagens planstatus: Landbruk-, naturog friluftsformål samt reindrift (LNFR)

Ikke
oppfylt

Delvis
oppfylt

Oppfylt

Naturgitte forhold:
Ingen fare for snø- eller steinras
Ingen fare for utglidning (geoteknisk stabilt)
Ingen fare for alvorlige ulykker, spring/stormflo/havnivåstigning
Ingen flomfare (sjø, vann, elv/bekk)

x
x
x
x

Miljø:
Små konsekvenser for allmennheten
Små konsekvenser for biologisk mangfold/naturmangfold
Avstand fra vassdrag >50 meter
Avstand fra vernede vassdrag/sjø >100 meter

x
x
x
x

Ikke
oppfylt

Delvis
oppfylt

Oppfylt

Kriterier som bør være oppfylt

Naturgitte forhold:
Ingen radon i grunnen
Godt lokalklima (ikke spes. vind-/kuldeutsatt)
Sol, lys og utsikt
Landskapshensyn

x
x
x
x

Natur-/ kulturlandskap/miljø:
Konfliktfritt i forhold til kulturminner
Konfliktfritt i forhold til jordvern og landbruksdrift
Konfliktfritt i forhold til kulturlandskap
Konfliktfritt i forhold til friluftsliv
Konfliktfritt i forhold til vannkvalitet/vannmiljø

x
x
x
x
x

Forholdet til tidligere utbygginger
Upåvirket av trafikk- og annen samfunnsstøy (skytebane m.m.)
Ikke forurenset fra tidligere bruk (søppelfyllinger/industriavfall)

x
x

Infrastruktur og utforming
Universell utforming (tilgjengelighet/stigninger)

x
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Lekeplasser innenfor området
Grønnstruktur innenfor området
Nærhet til skole og barnehage (skoleskyss unødvendig)
Nærhet til større arbeidsplasser
Tilstrekkelig avstand til høyspentlinjer
Tilstrekkelig tilgang på godkjent vann, godkjent avløpssystem
Trygg vei for gående, syklende og kjørende innenfor området, og
mellom området og nærmeste tettsted, skole, fritidstilbud etc.
Renovasjon og brannberedskap
Tilgang til teletjenester, fiber

x
x
x
x
x
x
x
x

Handel og service
Nærhet til serviceinstitusjoner og helsetjenester
Nærhet til de vanligst brukte forretningene, spesielt dagligvare

x
x

Kultur- og fritidstilbud
Nærhet til forsamlingshus/grendehus
Nærhet til idretts-, nærmiljøanlegg
Båtplass (tilgang til, nært/fjernt)
Nærhet til andre tilbud (kirke, teater, kino, bibliotek m.m.)
Nærhet til natur, turområder og friområder

x
x
x
x
x

Transporttilbud
Lokalbuss innen gangavstand fra bolig

x

Barne- og ungdomsrådets vurdering (BU):
BU er svært positive til utbygging i dette området.
Vurdering:
Området er svært nærme sentrum, skole og turområder, og er derfor attraktivt som
boligområde. Grenser inn mot Hensynssone H720 Eventyrskogen naturreservat. Radon: høy
aktsomhetsgrad.
Trafikkstøy fra E 39 vil reduseres ved flytting av E 39.
Deler av området er innenfor aktsomhetsområde snøskred, aktsomhetsområde steinsprang
og aktsomhetsområde jord- og flomskred.
Overvann fra området vil renne ned i Kilsbekken. Kommunen har målt vannkvaliteten i
Kilsbekken i 2018 (11 vannprøver), og utslipp fra E39, jordbruk og industri er ikke et problem
for bekken. Noen nye boliger vil ikke påvirke vannforekomsten negativt.
Konklusjon:
Området legges inn som boligområde. Videre arbeid med regulering må vurdere faren for
snøskred, steinsprang, jord- og flomskred. Det må tas hensyn til Eventyrskogen
naturreservat, og sikres adkomst til dette området.
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2.6 Fritidsboliger i Skavika BFR 1
Søker: Line og Håkon Hjellup,

Linda R
Adresse: Skavika
Gnr./Bnr: Gnr: 151 Bnr: 3, 8, 12,
15, 17 m/flere, Skavika,
Areal: 300 daa
Utbyggingsformål:
Fritidsbebyggelse, 100 enheter
Dagens planstatus: : Landbruk-,
natur- og friluftsformål samt
reindrift (LNFR)
Etter forhandlinger med
fylkesmannen og
fylkeskommunen beholdes den
østlige delen av BFR1 Skavika
(øst for veien gjennom området)
som byggeområde for
fritidsboliger i kommuneplanen.
Størrelsen på området er redusert
fra omlag 300 da til 100 da, som
vist på kartet

Kriterier som må være oppfylt

Det må ny offentlig høring av
reguleringsplanforslaget.
Naturmangfold i området må
undersøkes nærmere.

Ikke
oppfylt

Delvis
oppfylt

Oppfylt

Naturgitte forhold:
Ingen fare for snø- eller steinras
Ingen fare for utglidning (geoteknisk stabilt)
Ingen fare for alvorlige ulykker, spring/stormflo/havnivåstigning
Ingen flomfare (sjø, vann, elv/bekk)

x
x
x
x

Miljø:
Små konsekvenser for allmennheten
Små konsekvenser for biologisk mangfold/naturmangfold
Avstand fra vassdrag >50 meter
Avstand fra vernede vassdrag/sjø >100 meter
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x
x
x
x

Ikke
oppfylt

Delvis
oppfylt

Oppfylt

Ikke
relevant

Naturgitte forhold:
Ingen radon i grunnen
Godt lokalklima (ikke spes. vind-/kuldeutsatt)
Sol, lys og utsikt
Landskapshensyn

?
x
x
x

Natur-/ kulturlandskap/miljø:

Kriterier som bør være oppfylt

Konfliktfritt i forhold til kulturminner
Konfliktfritt i forhold til jordvern og landbruksdrift
Konfliktfritt i forhold til kulturlandskap
Konfliktfritt i forhold til friluftsliv
Konfliktfritt i forhold til vannkvalitet/vannmiljø

x
x
x
x
x

Forholdet til tidligere utbygginger
Upåvirket av trafikk- og annen samfunnsstøy (skytebane m.m.)
Ikke forurenset fra tidligere bruk (søppelfyllinger/industriavfall)

x
x

Infrastruktur og utforming
Universell utforming (tilgjengelighet/stigninger)
Lekeplasser innenfor området
Grønnstruktur innenfor området
Nærhet til skole og barnehage (skoleskyss unødvendig)
Nærhet til større arbeidsplasser
Tilstrekkelig avstand til høyspentlinjer
Tilstrekkelig tilgang på godkjent vann, godkjent avløpssystem
Trygg vei for gående, syklende og kjørende innenfor området,
og mellom området og nærmeste tettsted, skole, fritidstilbud
etc.
Renovasjon og brannberedskap
Tilgang til teletjenester, fiber

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Handel og service
Nærhet til serviceinstitusjoner og helsetjenester
Nærhet til de vanligst brukte forretningene, spesielt dagligvare

x
x

Kultur- og fritidstilbud
Nærhet til forsamlingshus/grendehus
Nærhet til idretts-, nærmiljøanlegg
Båtplass (tilgang til, nært/fjernt)
Nærhet til andre tilbud (kirke, teater, kino, bibliotek m.m.)
Nærhet til natur, turområder og friområder

x
x
x
x
x

Transporttilbud
Lokalbuss innen gangavstand fra bolig

x

Barne- og ungdomsrådets vurdering (BU):
BU er positive, men synes antall enheter er for mange. Man må bevare stier og sørge for at
man fortsatt kan benytte området som et turområde.
Vurdering:
Kommunestyret har sagt ja til å starte reguleringsarbeid for området, og de holder på med
konsekvensvurdering.
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Arealer med dyrkbar jord bør vernes og evt. utvikles. Deler av området er innenfor
aktsomhetsområde for snøskred, og et par små områder med fare for steinsprang.
Kulturminner i området må undersøkes nærmere. Det er blant flere bosetningsaktivitetsområder fra steinalderen som er automatisk fredet.
Deler av området er innenfor 100-meters grensen fra sjøen og bør ikke bebygges. Området
brukes til turer og friluftsliv.
Det finnes vann og avløp på Njerve.
Konklusjon
Området legges inn i kommuneplanen som fritidsboliger.
Innsigelser
Området reduseres på grunn av innsigelser fra fylkesmannen i Agder og Vest-Agder
fylkeskommune. Størrelsen på området er redusert fra omlag 300 da til 100 da. Det må ny
offentlig høring av reguleringsplanforslaget. Naturmangfold i området må undersøkes
nærmere.

2.7 Fritidsboliger på Svennevikheia/Storheia BFR3
Søker:
Jonny Svensson, Falk Samuelsen,
Kristensen mfl
Adresse: Svennevikheia/Storheia
Gnr./Bnr: Gnr 134, bnr 1,2,5,13.
Areal: 300 daa
Utbyggingsformål: Fritidsbebyggelse, 75
hytter

Kriterier som må være oppfylt

Dagens planstatus: Landbruk-, naturog friluftsformål samt reindrift (LNFR).
Deler av bnr 13 har hensynssone
bevaring kulturmiljø
Ikke
oppfylt

Delvis
oppfylt

Oppfylt

Naturgitte forhold:
Ingen fare for snø- eller steinras
Ingen fare for utglidning (geoteknisk stabilt)
Ingen fare for alvorlige ulykker, spring/stormflo/havnivåstigning
Ingen flomfare (sjø, vann, elv/bekk)

x
x
x
x

Miljø:
Små konsekvenser for allmennheten
Små konsekvenser for biologisk mangfold/naturmangfold
Avstand fra vassdrag >50 meter
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x
x
x

Avstand fra vernede vassdrag/sjø >100 meter

x
Ikke
oppfylt

Delvis
oppfylt

Oppfylt

Ikke
relevant

Naturgitte forhold:
Ingen radon i grunnen
Godt lokalklima (ikke spes. vind-/kuldeutsatt)
Sol, lys og utsikt
Landskapshensyn

x
x
x
x

Natur-/ kulturlandskap/miljø:

Kriterier som bør være oppfylt

Konfliktfritt i forhold til kulturminner
Konfliktfritt i forhold til jordvern og landbruksdrift
Konfliktfritt i forhold til kulturlandskap
Konfliktfritt i forhold til friluftsliv
Konfliktfritt i forhold til vannkvalitet/vannmiljø

x
x

x

Forholdet til tidligere utbygginger
Upåvirket av trafikk- og annen samfunnsstøy (skytebane m.m.)
Ikke forurenset fra tidligere bruk (søppelfyllinger/industriavfall)

x
x

Infrastruktur og utforming
Universell utforming (tilgjengelighet/stigninger)
Lekeplasser innenfor området
Grønnstruktur innenfor området
Nærhet til skole og barnehage (skoleskyss unødvendig)
Nærhet til større arbeidsplasser
Tilstrekkelig avstand til høyspentlinjer
Tilstrekkelig tilgang på godkjent vann, godkjent avløpssystem
Trygg vei for gående, syklende og kjørende innenfor området,
og mellom området og nærmeste tettsted, skole, fritidstilbud
etc.
Renovasjon og brannberedskap
Tilgang til teletjenester, fiber

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Handel og service
Nærhet til serviceinstitusjoner og helsetjenester
Nærhet til de vanligst brukte forretningene, spesielt dagligvare

x
x

Kultur- og fritidstilbud
Nærhet til forsamlingshus/grendehus
Nærhet til idretts-, nærmiljøanlegg
Båtplass (tilgang til, nært/fjernt)
Nærhet til andre tilbud (kirke, teater, kino, bibliotek m.m.)
Nærhet til natur, turområder og friområder

x
x
x
x
x

Transporttilbud
Lokalbuss innen gangavstand fra bolig

x

Barne- og ungdomsrådets vurdering (BU):
BU stiller seg positive til bygging av fritidsboliger, men synes 75 hytter er i meste laget. Det
må også tas hensyn til kulturminner, stier og turområder.
Vurdering:
Hvis det skal fortettes med hytter i kommunen er dette et velegnet område, men hyttene bør
ikke ligge for nærme bebyggelsen i Åvik. Man bør vurdere størrelsen på området og antall
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hytter, i forhold til belastningen på infrastruktur og friområder, samt trafikkøkning gjennom
boligområdet på Svennevik.
Radon: usikkert og moderat til lav fare. Ytterkanten av området mot vei nr 409 ligger i
aktsomhetsområde steinsprang og snøskred.
Det jobbes med et prosjekt for å få fiber til hytteområde i nærheten og Åvik.
Det er vann og avløp i Svennevik, samt vann i Lussevikaveien, men der er det ganske langt
til avløp. Overflatevann bør ledes til sjø, for å unngå den lille tjødna ved Signalen. Det er
kulturminner i området: Åvik fort. Turområde fra Lussevika til Havsyn/Åvik.
Viktig eikeskog – rik edellauvsskog
Konklusjon:
Området tas inn i kommuneplanen mad plankrav. Følgende forhold skal avklares og belyses
i reguleringsplanen: Dagens turstier ivaretas og deler av området tilrettelegges for
friluftsformål. Gang/sykkelvei/ fortau fra dagens avkjørsel til Lussevika og opp til opparbeida
fortau i Svennevikbakken, må være ferdig før ytterligere utbygging kan skje. Hyttene bør ikke
ligge for nærme bebyggelsen i Åvik. Størrelsen på området er redusert i forhold til forslaget.

2.8 Fritidsboliger Støle BFR4
Søker: John Kjetil Støle
Adresse: Ytre Støle

Gnr./Bnr: 43/4
Areal: 11,7 da
Utbyggingsformål: Fritidsbebyggelse
– noen få hytter, opptil 5 enheter

Kriterier som må være oppfylt

Dagens planstatus: Landbruk-,
natur- og friluftsformål samt reindrift
(LNFR)
Ikke
oppfylt

Delvis
oppfylt

Oppfylt

Naturgitte forhold:
Ingen fare for snø- eller steinras
Ingen fare for utglidning (geoteknisk stabilt)
Ingen fare for alvorlige ulykker, spring/stormflo/havnivåstigning
Ingen flomfare (sjø, vann, elv/bekk)

x
x
x
x

Miljø:
Små konsekvenser for allmennheten
Små konsekvenser for biologisk mangfold/naturmangfold
Avstand fra vassdrag >50 meter
Avstand fra vernede vassdrag/sjø >100 meter
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x
x
x
x

Ikke
oppfylt

Delvis
oppfylt

Oppfylt

Ikke
relevant

Naturgitte forhold:
Ingen radon i grunnen
Godt lokalklima (ikke spes. vind-/kuldeutsatt)
Sol, lys og utsikt
Landskapshensyn

x
x
x

Natur-/ kulturlandskap/miljø:

Kriterier som bør være oppfylt

Konfliktfritt i forhold til kulturminner
Konfliktfritt i forhold til jordvern og landbruksdrift
Konfliktfritt i forhold til kulturlandskap
Konfliktfritt i forhold til friluftsliv
Konfliktfritt i forhold til vannkvalitet/vannmiljø

x
x
x
x
x

Forholdet til tidligere utbygginger
Upåvirket av trafikk- og annen samfunnsstøy (skytebane m.m.)
Ikke forurenset fra tidligere bruk (søppelfyllinger/industriavfall)

x
x

Infrastruktur og utforming
Universell utforming (tilgjengelighet/stigninger)
Lekeplasser innenfor området
Grønnstruktur innenfor området
Nærhet til skole og barnehage (skoleskyss unødvendig)
Nærhet til større arbeidsplasser
Tilstrekkelig avstand til høyspentlinjer
Tilstrekkelig tilgang på godkjent vann, godkjent avløpssystem
Trygg vei for gående, syklende og kjørende innenfor området,
og mellom området og nærmeste tettsted, skole, fritidstilbud
etc.
Renovasjon og brannberedskap
Tilgang til teletjenester, fiber

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Handel og service
Nærhet til serviceinstitusjoner og helsetjenester
Nærhet til de vanligst brukte forretningene, spesielt dagligvare

x
x

Kultur- og fritidstilbud
Nærhet til forsamlingshus/grendehus
Nærhet til idretts-, nærmiljøanlegg
Båtplass (tilgang til, nært/fjernt)
Nærhet til andre tilbud (kirke, teater, kino, bibliotek m.m.)
Nærhet til natur, turområder og friområder

x
x
x
x
x

Transporttilbud
Lokalbuss innen gangavstand fra bolig

x

Barne- og ungdomsrådets vurdering (BU):
BU er positive.
Kommentarer:
Plassering av tomter; søker ønsker å se Åletjødna. Må opprettholde byggegrense på 50
meter fra vassdrag. Konsekvenser for vannmiljøet må vurderes i reguleringsplanarbeidet.
Konklusjon:
Området tas inn i kommuneplanen med plankrav.
23

2.9 Næringsområde på Udland BN6
Søker: Norleif Fardal og Svein Egil Udland
Adresse: Udland Gnr./Bnr: gnr 107/1 og
107/2
Areal: 500 daa
Utbyggingsformål: Næring

Kriterier som må være oppfylt

Dagens planstatus: LNFR Landbruk, natur og
friluftsformål. Hensynssone friluftsliv

Ikke
oppfylt

Naturgitte forhold:
Ingen fare for snø- eller steinras
Ingen fare for utglidning (geoteknisk stabilt)
Ingen fare for alvorlige ulykker, spring/stormflo/havnivåstigning
Ingen flomfare (sjø, vann, elv/bekk)

x
x
x
x

Miljø:
Små konsekvenser for allmennheten
Små konsekvenser for biologisk mangfold/naturmangfold
Avstand fra vassdrag >50 meter
Avstand fra vernede vassdrag/sjø >100 meter

x
x
x
x

Ikke
oppfylt

Kriterier som bør være være oppfylt

Delvis
Oppfylt
oppfylt

Delvis
oppfylt

Oppfylt

Ikke
relevant

Naturgitte forhold:
Ingen radon i grunnen
Godt lokalklima (ikke spes. vind-/kuldeutsatt)
Sol, lys og utsikt
Landskapshensyn

x
x
x
x

Natur-/ kulturlandskap/miljø:
Konfliktfritt i forhold til kulturminner
Konfliktfritt i forhold til jordvern og landbruksdrift
Konfliktfritt i forhold til kulturlandskap
Konfliktfritt i forhold til friluftsliv
Konfliktfritt i forhold til vannkvalitet/vannmiljø

x
x
x
x
x

Forholdet til tidligere utbygginger
Upåvirket av trafikk- og annen samfunnsstøy (skytebane m.m.)
Ikke forurenset fra tidligere bruk (søppelfyllinger/industriavfall)

Infrastruktur og utforming
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x
x

Universell utforming (tilgjengelighet/stigninger)
Lekeplasser innenfor området
Grønnstruktur innenfor området
Nærhet til skole og barnehage (skoleskyss unødvendig)
Nærhet til større arbeidsplasser
Tilstrekkelig avstand til høyspentlinjer
Tilstrekkelig tilgang på godkjent vann, godkjent avløpssystem
Trygg vei for gående, syklende og kjørende innenfor området,
og mellom området og nærmeste tettsted, skole, fritidstilbud
etc.
Renovasjon og brannberedskap
Tilgang til teletjenester, fiber

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Handel og service
Nærhet til serviceinstitusjoner og helsetjenester
Nærhet til de vanligst brukte forretningene, spesielt dagligvare

x
x

Kultur- og fritidstilbud
Nærhet til forsamlingshus/grendehus
Nærhet til idretts-, nærmiljøanlegg
Båtplass (tilgang til, nært/fjernt)
Nærhet til andre tilbud (kirke, teater, kino, bibliotek m.m.)
Nærhet til natur, turområder og friområder

x
x
x
x
x

Transporttilbud
Lokalbuss innen gangavstand fra bolig

x

Vurdering:
Området er først og fremst aktuelt dersom det blir avkjørsel fra E 39 og ny vei mot
Spangereid.
Deler av området er hensynssone friluftsliv og det må tas hensyn til omkringliggende
landskap under utforming av et næringsområde.
Omsøkt areal (inntegnet i kart) inkluderer ca 7 da god jordbruksmark, som må tas vare på
Kulturminner i tilknytning til veien må ivaretas. I området er det også en art av særlig stor
nasjonal forvaltningsinteresse; musvåk.
Det inkluderer et viktig kulturlandskap på 12 daa i en grend med 4 enheter og et gammelt
skolehus. Området er godt skjermet mot nåværende E39.
Området har ikke tilgang på vann og avløp.
Mulig påvirkning av Udlandsvannet må vurderes i reguleringsplanen.
Radon: Aktsomhetsområde høy og moderat til lav.
Handels- og servicefunksjoner som medfører økt bilbruk bør i størst mulig grad lokaliseres i
eksisterende sentre og på industriområdet i Hestehaven. Nytt næringsområde bør brukes til
håndverk- og produksjonsrettet virksomhet, inkludert lager. Området bør ikke bygges ut før
eventuell avkjørsel fra planlagt E 39 til Udland er ferdig.
Konklusjon:
Området legges inn som næringsområde med plankrav. I reguleringsarbeidet må det tas
hensyn til jordvern, kulturlandskap og adkomst til turområder. Nytt næringsområde bør

25

brukes til håndverk- og produksjonsrettet virksomhet, inkludert lager. Rekkefølgekrav:
Udland tillates ikke utbygd før eventuell avkjørsel fra planlagt E39 til Udland er ferdig.

2.10 Næringsområde B12 – Audna Bruk
Søker: Jahn Henrik Heimtun
Adresse: Farmoveien 243, Roland
Gnr. 59 Bnr: 11 og 20
Areal: 12,1 da
Utbyggingsformål: Næring

Ikke
oppfylt

Delvis
oppfylt

Oppfylt

Naturgitte forhold:
Ingen fare for snø- eller steinras
Ingen fare for utglidning (geoteknisk stabilt)
Ingen fare for alvorlige ulykker,
spring/stormflo/havnivåstigning
Ingen flomfare (sjø, vann, elv/bekk)

x
x
x
x

Miljø:
Små konsekvenser for allmennheten
Små konsekvenser for biologisk mangfold/naturmangfold
Avstand fra vassdrag >50 meter
Avstand fra vernede vassdrag/sjø >100 meter

x
x
x
x

Ikke
oppfylt

Kriterier som bør være være
oppfylt

Kriterier som må være oppfylt

Dagens planstatus: LNFR Landbruk, natur og
friluftsformål. Området har vært brukt til næring
siden 1886. Endringen fra LNFR til næring vil
være i tråd med faktisk bruk av området.

Delvis
oppfylt

Oppfylt

Ikke
relevant

Naturgitte forhold:
Ingen radon i grunnen
Godt lokalklima (ikke spes. vind-/kuldeutsatt)
Sol, lys og utsikt
Landskapshensyn

x
x
x
x

Natur-/ kulturlandskap/miljø:
Konfliktfritt i forhold til kulturminner
Konfliktfritt i forhold til jordvern og landbruksdrift
Konfliktfritt i forhold til kulturlandskap
Konfliktfritt i forhold til friluftsliv
Konfliktfritt i forhold til vannkvalitet/vannmiljø

x
x
x
x
x
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Forholdet til tidligere utbygginger
Upåvirket av trafikk- og annen samfunnsstøy (skytebane m.m.)
Ikke forurenset fra tidligere bruk (søppelfyllinger/industriavfall)

x
x

Infrastruktur og utforming
Universell utforming (tilgjengelighet/stigninger)
Lekeplasser innenfor området
Grønnstruktur innenfor området
Nærhet til skole og barnehage (skoleskyss unødvendig)
Nærhet til større arbeidsplasser
Tilstrekkelig avstand til høyspentlinjer
Tilstrekkelig tilgang på godkjent vann, godkjent avløpssystem
Trygg vei for gående, syklende og kjørende innenfor området,
og mellom området og nærmeste tettsted, skole, fritidstilbud
etc.
Renovasjon og brannberedskap
Tilgang til teletjenester, fiber

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Handel og service
Nærhet til serviceinstitusjoner og helsetjenester
Nærhet til de vanligst brukte forretningene, spesielt dagligvare

x
x

Kultur- og fritidstilbud
Nærhet til forsamlingshus/grendehus
Nærhet til idretts-, nærmiljøanlegg
Båtplass (tilgang til, nært/fjernt)
Nærhet til andre tilbud (kirke, teater, kino, bibliotek m.m.)
Nærhet til natur, turområder og friområder

x
x
x
x
x

Transporttilbud
Lokalbuss innen gangavstand fra bolig

x

Vurdering:
Innspillet om Audna Bruk kom inn under høringen av kommuneplanen. Området er 12 da,
det er etablert inn- og utkjørsel, og det er 14 både mindre og større bygninger på tomta.
Området er avgrenset med vei og elv, og en del av området er registrert som
aktsomhetsområde når det gjelder flom, steinsprang og snøskred.
Det aktuelle området er LNFR-område i kommuneplanen, men har alltid blitt brukt (og er
opparbeidet som) næringsområde og er et av eldste næringsområdene i kommunen. Det er
ikke planlagt noe større tiltak i området.
Rådmannen føyer til BN12 i planbestemmelsene pkt 2.1: Plankrav d) I bebygde
næringsområder med planfritak (BN2, BN3, BN7-BN10, BN12) kan ny virksomhet eller
vesentlig utvidelse av eksisterende virksomhet utløse plankravet.
Rådmannen legger til BN12 i planbestemmelsene pkt 2.2: Unntak fra plankravet c) I
næringsområdene BN2, BN3, BN7-BN10, BN12 er det tillatt med mindre tiltak (pbl. § 20-4 og
20-5 1. ledd bokstav a) uten at plankravet utløses.
Området er svært flomutsatt og rådmannen opprettholder byggegrensen på 50 meter mot
elva. Det vil derfor fortsatt måtte søkes om dispensasjoner.
Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at området endres til Næringsområde BN12 Audna Bruk i tråd med
dagens bruk. Dette er en videreføring av praksis for andre mindre næringsområder i
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kommunen. Det er ikke ønskelig med annen type næring enn det som drives nå i dag. Større
tiltak eller ny virksomhet vil utløse plankrav.

3 Samfunnssikkerhet: Vurdering av skredfare og flomfare
Vi har vurdert skredfare (steinsprang, snøskred, jord- og flomskred) og flomfare i alle
områder uten plankrav og områder i LNFR-områder hvor det tillates spredt bebyggelse uten
krav om reguleringsplan. Vi har også gått gjennom gamle områder med plankrav.
Vurderingene er basert på NVEs fare- og aktsomhetskart for flom og skred, NVE Atlas.

3.1 Tegnforklaring til kartutsnitt
Flomsone:

Snøskred:

Steinsprang:

Jord- og flomskred:
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3.2 Vurdering av skredfare og flomfare i områder uten plankrav
B1
B3
B4
B5

B19

Øvre Våge - boliger
Ingen faresoner
Fjeldskår - boliger
Ingen faresoner
Goksem - boliger
Ingen faresoner.
Grønsfjord - boliger
Risiko for snøskred; et lite utløpsområde som er markert med skravur. Risiko for skred og
behov for sikringstiltak vurderes nærmere i byggesaksbehandlingen.

Ytre Haven - boliger
Risiko for skred og behov for sikringstiltak vurderes nærmere i byggesaksbehandlingen.
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B20

Fredheim - boliger
Flomsone i området nærmest ved elva. Flomrisiko og behov for sikringstiltak vurderes
nærmere i byggesaksbehandlingen.

B21

Tredalslia - boliger
Utløpsområde snøskred (rødt) , aktsomhetsområde jord- og flomskred (brunt). Skredrisiko
og behov for sikringstiltak vurderes nærmere i byggesaksbehandlingen.

B30

Vigeland Rundveien - boliger
Ingen faresoner.
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BN2

Næring: Tredal tilhengerfabrikk
Aktsomhetsområde for jord og flomskred. Skredrisiko og behov for sikringstiltak vurderes
nærmere i byggesaksbehandlingen.

BN3

Næring: Tredal Skoies hesteutstyr, kraftverk
Aktsomhetsområde for jord og flomskred og utløpsområde snøskred. Risiko for skred og
behov for sikringstiltak vurderes nærmere i byggesaksbehandlingen.

BN7

Næring: Buhølen, sementstøperiet
Ingen faresoner.
Næring: Mydland, mekanisk verksted
Ingen faresoner.

BN8
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BN9

Næring: Tryland, plaststøperi og byggefirma
Utløsningsområde og utløpsområde snøskred og steinsprang. Risiko for skred og behov
for sikringstiltak vurderes nærmere i byggesaksbehandlingen.

BN10

Næring; Tryland sag
Ingen faresoner

BRU1

Masseuttak Tryland.
Ingen faresoner.
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3.3 Vurdering av skredfare og flomfare i gamle områder med plankrav
B2
B6

B8

Våge
Ingen faresoner.
Hølleskaret/Njervekollen
Utløsningsområde og utløpsområde snøskred og steinsprang. Området er under
regulering. Risiko for skred og behov for sikringstiltak vurderes i reguleringen.

Remekollen
Utløsningsområde og utløpsområde snøskred. Risiko for skred og behov for sikringstiltak
vurderes i reguleringen.
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B9

Svennevik/Lille Opshus
Utløsningsområde og utløpsområde snøskred. Risiko for skred og behov for sikringstiltak
vurderes i reguleringen.

B10

Gamle Åvik
Ingen faresoner.
Åvik vest
Ingen faresoner.
Åvik øst
Utløsningsområde snøskred – ingen risiko i området .

B11
B12
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B13

Snik
Utløsningsområde og utløpsområde snøskred. Aktsomhetsområde jord- og flomskred.
Risiko for skred og behov for sikringstiltak vurderes i reguleringen.

B15

Rødberg/Gjedeland
Utløsningsområde og utløpsområde snøskred. Risiko for skred og behov for sikringstiltak
vurderes i reguleringen.
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B16

Voiland
Flomsone i området nærmest ved elva. Flomrisiko og behov for sikringstiltak vurderes
nærmere i reguleringen.

B23

Osestadstrand
Utløsningsområde og utløpsområde snøskred og steinsprang. Aktsomhetssone jord- og
flomskred. Risiko for skred og behov for sikringstiltak vurderes i reguleringen.
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B24

Sølvberget-Giskedalskilen
Aktsomhetssone jord- og flomskred. Området er under regulering. Risiko for skred og
behov for sikringstiltak vurderes i reguleringen.

B25

Vallemoen
Utløpsområde snøskred. Risiko for skred og behov for sikringstiltak vurderes i
reguleringen.
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B26

Vallemoen
Utløsningsområde og utløpsområde snøskred. Aktsomhetssone jord- og flomskred. Risiko
for skred og behov for sikringstiltak vurderes i reguleringen.

B27

Sjølingstad
Utløsningsområde og utløpsområde snøskred. Risiko for skred og behov for sikringstiltak
vurderes i reguleringen.
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B28

Buhølen
Utløsningsområde og utløpsområde snøskred. Aktsomhetsområde jord og flomskred.
Risiko for skred og behov for sikringstiltak vurderes i reguleringen.

B29

Lekstiåsen Tryland.
Ingen faresoner
Hestehaven
Flomfare. Utløsningsområde og utløpsområde snøskred. Risiko for flom og skred, og
behov for sikringstiltak vurderes i reguleringen.

BN4
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BN5
BN11
BFR6

BFR7

Livold; næring
Ingen faresoner
Livold vest; næring
Ingen faresoner
Fritidsboliger veikrysset mellom Gåseland og Døble
Lite snøskredutløsingsområde øverst i hjørnet. Risiko vurderes i reguleringen.

Fritidsboliger Einarsmoen
Utløsningsområde og utløpsområde snøskred. Risiko for skred og behov for sikringstiltak
vurderes i reguleringen.
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BFR8
BFR9
VS1

VS2

Fritidsboliger Lysestøl
Ingen faresoner.
Fritidsboliger Eptevannet
Ingen faresoner.
Småbåthavn Høllebukta
Utløsningsområde og utløpsområde snøskred. Risiko for skred og behov for sikringstiltak
vurderes i reguleringen.

Småbåthavn Ramslandsvågen
Utløsningsområde og utløpsområde snøskred. Aktsomhetssone Jord og flomskred Risiko
for skred og behov for sikringstiltak vurderes i reguleringen.
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3.4 Vurdering av skredfare og flomfare i LNF-områder hvor det tillates
spredt bebyggelse uten plankrav (LSB – boliger, LSF – fritidsboliger)
LNF-områder med tillatt spredt bebyggelse
LSB1
Jørgenstad.
Ingen faresoner
LSB2
Jørgenstad
Ingen faresoner
LSB3
Lone N
Utløsningsområde og utløpsområde snøskred. Risiko for skred og behov for sikringstiltak
vurderes nærmere i byggesaksbehandlingen.

LSB4
LSB5

Lone S
Ingen faresoner
Skofteland
Utløsningsområde og utløpsområde snøskred. Utløpsområde steinsprang. Risiko for skred
og behov for sikringstiltak vurderes nærmere i byggesaksbehandlingen.
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LSB6

Haga
Utløpsområde snøskred. Aktsomhetssone jord og flomskred. Utløpsområde steinsprang.
Risiko for skred og behov for sikringstiltak vurderes nærmere i byggesaksbehandlingen.

LSB7

Holmesland
Ingen faresoner.
Tjomsland
Ingen faresoner.
Einarsmoen
Utløpsområde snøskred. Risiko for skred og behov for sikringstiltak vurderes nærmere i
byggesaksbehandlingen.

LSB8
LSB9
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LSB10 Løland
Utløpsområde snøskred. Aktsomhetssone jord- og flomskred. Risiko for skred og behov
for sikringstiltak vurderes nærmere i byggesaksbehandlingen.

LSB11 Hægbostad
Aktsomhetssone jord- og flomskred. Risiko for skred og behov for sikringstiltak vurderes
nærmere i byggesaksbehandlingen.
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LSB12 Vigmostad
Utløpsområde snøskred. Risiko for skred og behov for sikringstiltak vurderes nærmere i
byggesaksbehandlingen.

LSB13 Tryland
Utløsningsområde og utløpsområde snøskred. Utløpsområde steinsprang. Utløpsområde
snøskred. Risiko for skred og behov for sikringstiltak vurderes i byggesaksbehandlingen.

LSB14 Landås
Ingen faresoner
LSF1
Støle (fritidsboliger)
Ingen faresoner.
LSF2
Brådland (fritidsboliger)
Ingen faresoner.
LSF3
Vormevannet (fritidsboliger)
Ingen faresoner.
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4. Analyse av jordvern og landbruk
4.1 Analyse over jordbruksmark og dyrkbar mark som er sikret ved
registrering som hensynssone H510 i kommuneplanen 2019-2030
Jordvernet i Lindesnes kommune blir styrket med denne arealplanen. Fra nå er alle de
viktigste jordbruksarealene skjermet fra nedbygging ved at arealet i Hensynssone H510 er
økt med totalt 2.005 da.
Område:
Da:
Gahre / Presthus
Midtbø / Stokke
Hesteland
Moland
Steinsland / Fardal
Tredal
Haga
Håland
Engeland / Kårstøl
Tryland masseuttak **
SUM

Dyrket mark *

Innmarksbeite

Dyrkbar mark

260
299
119
78
151
109
105
158
182
45

13
18
36
37
49
4
0
170
83
0

7
15
8
7
10
5
4
13
12
8

1506

410

89

* inklusive overflatedyrket mark
** masseuttakets areal i arealplanen er redusert til fordel for hensyn til jordvern og dyrkbar mark.

4.2 Analyse omdisponert dyrket mark/dyrkbar mark for de nye områdene
i kommuneplanen 2019-2030
Å ta vare på dyrket og dyrkbar mark er et viktig nasjonalt og lokalt mål. Om denne
arealplanen gjennomføres fullt ut i løpet planperioden 2019-2030 innebærer det en
nedbygging av totalt 53 da eller ca. 4,8 da per år dyrket eller dyrkbar mark.
Sammenlignet med de siste seks årenes statistikk er dette en forbedring. KOSTRA-tallene
for årene 2013-18 viser at totalt 88,5 da er nedbygget. Dette tilsvarer 14,8 da per år. Det
innebærer at nedbyggingen av jordbruksmark reduseres med den nye arealplanen.
Område:
B14
B17
B18
B22
BN6
BFR1
BFR3
BFR4
SUM

Plass:
Da:
Dyrket mark
Innmarksbeite
Dyrkbar mark
Knotten
0
Homme
0,4
Kragstadmoen
3,8
Tredalslia
0
Udland
10
15
15
Skavika
1,3
12
Svennevikheia/Storheia
9,4
Ytre Støle
1
16,5
46

15

36,4

5 Forslag som er vurdert og forkastet i planarbeidet.
Følgende innspill er vurdert og forkastet i løpet av planprosessen. Kommuneplanutvalget har
vært på befaring på de aller fleste stedene.
Boligområder
Nr

Avsender

Innspill

6

Ingunn Bodil (11)

7

Odd Terje Vigeland

28
37
42

Elisabeth Njerve
Fylkeskommunen
Svein Høiland

Kragstadmoen, gnr 58, bnr 21, 24 og 35, teig nr 2 og 3. Boliger.
19,5 da
Fasselandsvannet, gnr. 33 bnr: 1 og 4. Boliger, alternativt
industri, 430 da
Båly/Nyrenes, gnr. 151 bnr. 26. Boliger, alt. fritidsbolig, 24 da
R-12 Lonestrand tas ut pga kulturminner
Livold

Næringsområder
Nr

Avsender

Innspill

4

Sigve Simonsen,

5
20

Ansgar Fardal
Spangereid Vikingland

23

Grunneiere i Øksnevik
v/AVO
Børufsen,

Rødberg (Miljøstasjonen) gnr. 55 bnr. 10. Boliger, båtplasser
og næring. 14 da
Livold. Næringsområde. Tas i reguleringsplan
Gahre Bnr: 218, 219, 240, 245, 328. Nye hensynssoner GE
har betydning. Varslet oppstart regulering
Gnr 153, b.nr 8, 24. Steinbrudd.

24
31

OVF Opplysningsvesenets fond

Hammerøy, gnr 131 bnr 55. Fritidsbebyggelse med
næringsvirksomhet. Tas i reguleringsplan.
Vigeland, gnr. 58, bnr. 1. Næring ca 8 dekar

Fritidsboliger
Nr

Avsender

Innspill

8

Jonny Høiland

10
11

Johannes Thorsnæs
Kristin, Merete og
Johanne Stokke
Kristin, Merete og
Johanne Stokke
Asbjørg Skretting
Vaaland og Dag Palmar
Høyland
Kjell Nordahl,
Stein Gahre

Høyland, gnr. 159, bnr 6, Lindesneshalvøya. Boliger eller
hytter, 38,5 da
Lohnestrand gnr.: 129 bnr: 2 og 3. Fritidsboliger
Nyrenes, gnr. 151 bnr. 17, 19 og 577. Nyresnes.
Fritidsbebyggelse
Våland, gnr. 150 bnr. 1. Fritidsbebyggelse, rundt 50 hytter, 475
da
Flatebø Lindesnes, gnr. 160 bnr. 1-2, gnr: 160 bnr: 5-6,
Flatebø Lindesnes. Fritidsboliger – 20 + evt. 8 hytter, 108 daa
+ 20 daa
Kåfjordnes, gnr. 47 bnr: 2. Omregulering
Gahre, gnr. 155 Bnr: 3, Gare. Fritidsboliger for å styrke drift av
landbruks
Lauholmen på Syrdal, (Åvik), gnr:131. 10 fritidsboliger, 2 da

12
13

14
16
17
21
24
27
29

Egil Øydne, Thor Gunnar
Hansen
Skjæveland
Børufsen,
Reidar Birkeland
Grunneiere i Øksnevik

Øksnevik, gnr. 155 bnr. 97. Fritidsboliger - 4 enheter, 7 da
Se kommentar under næring. Tas i reguleringsplan
Skinnerneset, gnr. 131, bnr. 32, byggeområde 5-6 hytter
Øksnevik, gnr. 155, bnr 181. 3 hytter. Tas i reguleringsplan.

47

30

Line M. Sigvartsen Neset
og Vidar
Sameiet Halvorsen

40

Nedre Våge, gnr. 166 bnr. (2), 15 og 16, Fritidsboliger.
Lillehei, gnr. 132 bnr. 7,8,9,11. Endre fra boligformål til
fritidsbolig

6 Kilder som er brukt i arbeidet












Kommunens administrasjon sin fagkunnskap og lokalkunnskap
Forskrift om konsekvensutredninger: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854
Kommunens kart: https://www.kommunekart.com/klient/Lindesnes
NVE sine aktsomhetskart : https://www.nve.no/karttjenester/
Kystverket sine kart: http://www.kystverket.no/Maritime-tjenester/Geoportal/
Fiskeridirektoratet sine kart. http://www.fiskeridir.no
Kart som viser forekomster av pukk, grus og mineraler: https://kartkatalog.geonorge.no/search
Miljødirektoratet sine kart: naturbasen: http://kart.naturbase.no/
Vann-nett: https://vann-nett.no/portal/
Askeladden: https://kulturminnesok.no/search?lat=58.0844868&lng=7.301256199999999
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