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1 Planbeskrivelse 

1.1 Innledning 
 
Kommuneplanens arealdel er et overordnet styringsdokument og et virkemiddel for å sikre at 
arealbruken i kommunen bidrar til å nå målene for kommunens utvikling i kommuneplanens 
samfunnsdel. 
 
Arealdelen fastsetter hva kommunens arealer skal brukes til, setter rammer for nye tiltak og ny 
arealbruk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.  
 
Den overordnede planen gjør det enklere å lage mer detaljerte planer for enkeltområder, og 

beslutninger i enkeltsaker kan fattes raskt og enkelt. 

Planen omfatter plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. Plankartet viser hovedformål og 
hensynssoner for bruk og vern av arealer.  

 

1.2 Viktige arealutfordringer   
 

a. Befolkningsvekst 

 
Antall innbyggere i Lindesnes kommune nærmer seg 5000. Innbyggertallet har økt med 550 personer 

de siste 15 årene. Det har vært størst vekst på Spangereid (Høllen og Reme/Svennevik), mens 

innbyggertallet i Vigmostad har stagnert. Fram mot 2040 forventes innbyggertallet å øke til 5400 

Vigeland er kommunens hovedsentrum med nærmere 3100 innbyggere, mens det er omlag 1375 
som sogner til Spangereid og 450 til Vigmostad. 
 
Alderssammensetningen i befolkningen vil endres de neste årene. Vi får flere eldre, og færre i 
arbeidsdyktig alder. Fram mot 2040 vil andelen innbyggere under 65 år gå ned fra 82 til 75 prosent. 
De neste fem årene får vi en kraftig økning i aldersgruppen 75-79 år, og på lengre sikt øker gruppen 
over 80 år mest.  
 
Prognosene for barn og unge viser at det blir liten vekst i denne aldersgruppen som helhet de neste 

årene, det vil bli nedgang blant de yngste, og økning blant skolebarna. 

 
                4984                                        5233                                       5442   

Kilde: SSB befolkningsprognose; Hovedmiddelalternativet (MMMM) 
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b. Areal til barnehage og skole 
Det er nok arealer til å dekke behovet for barnehage og skole de nærmeste årene. 

c.  Fysisk aktivitet og friluftsområder 
Kommunen har mange, store sammenhengende friluftsområder og flotte turområder nærme  

boligområdene. Dette er en kvalitet vi ønsker å videreføre. 

d. Møteplasser – inkludering 
Uformelle møteplasser spiller en tydelig rolle for trivsel og inkludering. Dette kan være offentlige 

plasser, lekeplasser, turområder og strender. Det er viktig at disse er attraktive, trygge og 

tilgjengelige for alle. 

e. Folkehelse  
Utdanning og arbeid, gode boforhold, friluftsliv, møteplasser og sosialt nettverk er viktige faktorer 

for god folkehelse. Uformelle møteplasser som offentlige plasser og lekeplasser kan bidra til trivsel 

og inkludering.  

f. Jordvern  
Kommunen ønsker å bevare viktige jordbruksarealer, og disse skal ikke anvendes til 

utbyggingsformål. Når viktige samfunnshensyn likevel fører til at dyrket mark blir nedbygd, skal det 

vurderes hvordan det kan gis mulighet for nydyrkingsplasser og/eller gjenbruk av matjorda.  

g. Klima og miljø  
Det skjer endringer i miljø og klima i et raskt tempo. FNs bærekraftmål handler om å stoppe 

klimaendringene. Lokalt følges dette opp i Electric Region Agder og Klima- og energiplan for 

Lindesnesregionen. 

Klimaendringene fører til behov for tilpasning til kraftig nedbør, økte problemer med overvann, 

havnivåstigning og stormflo, flom og skred. Det må tas hensyn til dette i alle plan- og byggesaker. 

Kommunen må også jobbe aktivt for å redusere innbyggernes transportbehov og på den måten bidra 

til å redusere klimagassutslipp.  

h. Barn og unges medvirkning 

Barne- og ungdomsrådet i kommunen har medvirket i planarbeidet. De anbefalte at vi skulle 

gjennomføre barnetråkk, og det ble gjennomført våren 2019. Barnetråkk gir kommunen oppdatert 

lokalkunnskap om barn og unges bruk av arealer: elevenes skolevei, steder de liker, aktiviteter, 

beskrivelser av steder og hva som bør endres: problemer, farer eller aktiviteter. 

Registreringene som ble gjort er samlet på et temakart, som er et vedlegg til kommuneplanen. Dette 

skal det tas hensyn til i all planlegging i kommunen. 

Barne- og ungdomsrådet har også uttalt seg om de nye områdene vi har tatt inn i planen. 

https://www.barnetrakk.no/


Lindesnes kommune. Kommuneplanens arealdel 2019-2030 
 

5 
 

 
Barnetråkk på Spangereid skole 

i. Universell utforming 
 

Lindesnes kommune har som mål å ligge i fremste rekke i forhold til universell utforming i offentlige 

bygg. Publikumsrettede bygninger, fellesarealer, trafikkanlegg og andre områder som er offentlig 

tilgjengelig skal utformes for bruk for alle. Det vil si at prinsippene for universell utforming skal legges 

til grunn så lang som mulig.  

1.3 Prinsipper for langsiktig arealbruk 
 

Følgende prinsipper for langsiktig arealbruk er lagt til grunn i revisjonsarbeidet:  

 Styrke og utvikle Vigeland sentrum. 

 Lokalisere nye boligområder i gang-/sykkelavstand til kommunesenter. 

 Høy utnyttelsesgrad i boligområder nær sentrum. 

 Høy utnyttelsesgrad i områder med fritidsbebyggelse. 

 Sikre tilgang til turområder der folk bor. 

 Gjøre turområder og utkikkspunkter tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne.  

 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.   

 Sammenblanding av boliger/hytter skal så langt som mulig unngås i områder hvor 
kommuneplanen ikke åpner for dette. 
 



Lindesnes kommune. Kommuneplanens arealdel 2019-2030 
 

6 
 

1.4 Planens virkninger for miljø og samfunn 

 

Boligbebyggelse 
 

Lindesnes kommune har primært lokalisert nye boligområder i gang-/sykkelavstand fra kommunens 

senterområder, der skoler, idretts- og serviceanlegg ligger. Et unntak er tettstedet Reme/Svennevik, 

som har hatt en betydelig boligutbygging de senere år. Avstanden herfra til Spangereid er rundt 5 

km, og det er ikke gang-/sykkelvei.  

I Spangereid er det enkelte ledige tomter på Båly og det er ledige og ubebygde arealer innenfor 

reguleringsplanen «Spangereid nye sentrum».  Njervekollen er et nytt boligfelt med 34 tomter, men 

arbeidet med reguleringsplanen er stoppet opp. Det er utfordrende å finne andre egnede arealer for 

boligområder i Spangereid 

Det er en del ledige tomter på Vigeland og Vigmostad. Det er derfor ikke lagt inn så mange nye 
boligområder i planen. 
 
Det er lagt inn nye boligområder på Knotten, Homme, Kragstadmoen og Tredalslia. Det åpnes også 

opp for fortetting med inntil 3 boenheter i boligområdene B19 Ytre Haven, B20 Fredheim, B21 

Tredalslia og B30 Vigeland Rundveien.  

Følgende boligområder fra forrige kommuneplan (2011) er tatt ut av planen: Lonestrand (R12 og R 

13), Fløyheia Nord (R26), Regeviga (R32) og område for spredt boligbygging på Roland (SB10).  

Områder med utbyggingsformål som er videreført fra gjeldende arealplan er konsekvensvurdert 

tidligere. Alle nye områder som er innarbeidet i planen er konsekvensvurdert, jfr. eget vedlegg.  

Følgende boligområder er innarbeidet i kommuneplanen  

 B1 Øvre Våge 

 B2 Våge  

 B3 Fjeldskår 

 B4 Goksem  

 B5 Grønsfjord  

 B6 Hølleskaret/Njervekollen 

 B8 Remekollen  

 B9 Svennevik/Lille Opshus  

 B10 Gamle Åvik    

 B11 Åvik vest  

 B12 Åvik øst  

 B13 Snik  

 B14 Knotten 

 B15 Rødberg/Gjedeland  

 B16 Voiland  

 B17 Homme  

 B18 Kragstadmoen  

 B19 Ytre Haven   

 B20 Fredheim  

 B21 Tredalslia   

 B22 Tredalslia  
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 B23 Osestadstrand  

 B24 Sølvberget-Giskedalskilen  

 B25 Vallemoen   

 B26 Vallemoen 

 B27 Sjølingstad  

 B28 Buhølen 

 B29 Lekstiåsen  

 B30 Vigeland Rundveien 

 B31 Vigeland   

Områdene for spredt boligbygging videreføres fra forrige plan, med mulighet for å bygge mellom 3 

og 5 boliger: Jørgenstad, Lone N, Lone S, Skofteland, Haga, Holmesland, Tjomsland, Einarsmoen, 

Løland,  Hægbostad, Vigmostad, Tryland og Landås.  

Vi har fått flere små husholdninger de siste årene og har behov for boliger til vanskeligstilte på 

boligmarkedet. Vi får en kraftig vekst av innbyggere som er eldre enn 80 år, og det er naturlig å anta 

at en del av disse etter hvert ønsker å selge eneboligen sin og flytte inn i en leilighet nærme sentrum.  

Det er derfor viktig å få til et variert boligtilbud i ulike prisklasser, med sentrumsnære leiligheter i 

ulike størrelser, i tillegg til eneboliger.  

For å sikre at boligtilbudet til svake grupper spres til ulike deler av kommunen, kan kommunen kreve 

forkjøpsrett i nye boligprosjekter, jfr. Plan- og bygningsloven § 17. 

Fritidsbebyggelse 
 

Turisme er en viktig næring i Lindesnes. Den lange kyststripa og kystkulturen er vår viktigste 

attraksjon, og det er viktig å hindre nedbygging for å sikre fastboende og turister tilgang til sjøen og 

arealene langs Audna.   

Vi har omlag 2000 fritidsboliger i kommunen og ca. 150 ubebygde tomter, primært i Lussevika og 

Høyland, og det er åpnet for fortetting i diverse planer.  

 

Planen inneholder 3 nye hytteområder. 2 av disse ligger mellom Vigeland og Spangereid; en utvidelse 

av Skavika og et stort område på Svennevikheia/Storheia. Det er også et lite område på Støle, med 

plass til noen få hytter. 

 

Kommunen har ikke etablert nye hyttefelt syd for E39 ved de to foregående revisjonene av 

kommuneplanen. Ved denne revisjonen har man åpnet opp for dette, men forslagene har blitt 

underlagt en særskilt restriktiv behandling. Utbyggingsbehov er vurdert opp mot verdien av uberørte 

områder nær kysten, områder med viktige biologiske registreringer og arealer med viktige 

friluftlivsinteresser. Det legges opp til høy utnyttelsesgrad.    

 

Kommuneplanen omfatter følgende områder for fritidsbebyggelse 

 BFR1 Skavika (nytt) 

 BFR3 Svennevikheia/Storheia (nytt)   

 BFR4 Ytre Støle (nytt) 

 BFR6 Veikrysset mellom Gåseland og Døble  

 BFR7 Einarsmoen  
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 BFR8 Lysestøl  

 BFR9 Eptevannet  

Det er satt av tre områder for spredt fritidsbebyggelse i planen; Støle, Brådland og Vormevannet. 

Næringsområder 
Både Vigeland og Spangereid har behov for næringsarealer. Det har vært vanskelig å finne nye 

næringsområder i denne planrevisjonen. Ny trase for E39 gir muligheter på Vigeland, ved Livold, ved 

at arealer som er avsatt til vei i kommunedelplan Døle Bru – Livold for ny E39 kan brukes til et annet 

formål.  

 

Det er lagt inn et næringsområde på Udland, under forutsetning av at det blir en tilførselsvei fra E 39, 

og at det bygges ny vei mellom Udland og Spangereid. Arealformålet på Audna Bruk er endret fra 

LNFR til BN12 (Næring) i tråd med dagens bruk av området. 

 

Samferdselsanlegg 
Når ny E39 bygges, vil eksisterende E39 bli gjort om til fylkesvei. Dersom veien blir flyttet nordover, 

bør dagens trase mellom rundkjøringen på Fardal og Livold utbedres.  

Dagens vei til Spangereid (Fv 460) er for dårlig. Den er både trafikkfarlig og til hinder for fremtidig 

utvikling. Vi har derfor lagt inn en samferdselslinje for framtidig vei mellom Udland og 

Remesvik/Spangereid i plankartet. 

Barn og unge 
Planens prinsipper om langsiktig arealbruk og universell utforming ivaretar hensynet til gode 

oppvekstvilkår for barn og unge. Barnetråkk-kartleggingen vil gi nyttig kunnskap om barn og unges 

bruk av arealer, og vil styrke kommunens arbeid med planer og byggesaker. 

Barn og unges interesser i planleggingen er styrket, ved at krav til erstatningsarealer ved 
omdisponering av arealer som er viktige for barns lek, er tatt inn i planbestemmelsene. 

Kommuneplanen har bestemmelser knyttet til lekeplasser i boligområder. I boligområder med mer 

enn 30 enheter skal kommunen overta eierskapet for grunnen nærlekeplassen ligger på og området 

reguleres til friområde, lekeplass. Kommunen søker å få til avtale med velforening om ansvar for drift 

og vedlikehold etter opparbeiding av lekeplassen.  

Grønnstruktur, natur og friluftsformål 
 

Vi har mange flotte områder for friluftsliv i kommunen, og store områder er markert med 

hensynssone H530 friluftsliv. De kommunale friområdene Vallehaugen og Gåseland, og de statlige 

friområdene Remesvik, Trones, Lyngholmen, Grønningen(+ småøyer i øst), Midtfjordsholman, 

Krabbøya og Lille Bjørnen er vist på plankartet. Øvrige offentlige eide friområder inngår i 

reguleringsplaner. 

Det særegne kystlyngheilandskapet på Lindesneshalvøya er av nasjonal interesse og etter råd fra 
fylkeskommunen har dette området fått hensynssone landskap, i tillegg til hensynssone friluftsliv. 
 

LNFR-områdene utgjør hovedtyngden av arealene i kommunen, og arealformålet har et generelt 

byggeforbud utover det som er nødvendig for stedbunden næring dersom annet ikke er nevnt 

særskilt. 
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Områder for spredt boligbebyggelse og spredt fritidsbebyggelse videreføres fra forrige plan, med 

unntak av området for spredt boligbygging på Roland (SB10). Det er ikke lagt inn nye områder.  

Landbruk 
Det er lagt inn nye hensynssoner landbruk for større jordbruksområder der det kan forventes at 

landbruksproduksjonen overlever inn i fremtiden. Det er også tatt hensyn til dyrkbar mark. Dette 

gjelder: Gahre/Presthus, Midtbø/Stokke, Hesteland, Moland, Steinland/Fardal, Tredal, Haga, Håland 

og Engeland/Kårstøl.  

 

Det er i dag jordbruksmark på følgende nye områder i planen:  B17 Homme, B18 Kragstadmoen, BN6 

Udland, BFR3 Svennevikheia/Storheia og BFR4 Ytre Støle. Dersom disse områdene tas i bruk vil det 

ha konsekvenser for 15,2 da dyrket mark, 15 da innmarksbeite og 24,4 da dyrkbar mark. 

Samtidig foreslås det å begrense område for masseuttak BRU1 Tryland, slik at vi bevarer 47 da dyrket 

jordbruksmark. 

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone  
 

Alt vannareal, både ferskvann og sjø ut til grunnlinja, er omfattet av kommuneplanens arealdel. 

Størstedelen av sjøområdene avsettes til bruk og vern av sjø og vassdrag. Arealformålet omfatter 

også framtidige småbåthavner VS1 Høllebukta og VS2 Ramslandsvågen 

Småbåthavner, hovedled og biled for skipstrafikken, samt bestemmelser som sikrer at 
navigasjonsinnretninger kan etableres og vedlikeholdes er innarbeidet i kommuneplanen. 
 
Det er 50 meters byggeforbud langs vann og vassdrag.  
 

Samfunnssikkerhet    
Det er tatt hensyn til framtidige klima- og sikkerhetsutfordringer i konsekvensvurderingen av 

byggeområdene, og i bestemmelsene.  

Rundt GE Healthcare er det lagt inn hensynssoner og bestemmelser knyttet til bruken av disse 

områdene 

Energiforsyning  
Kraftlinjer er vist på plankartet. Ved bygging 10 meter eller mindre fra linja må Agder Energi Nett 

kontaktes. 

Kulturminner og kulturmiljøer 
 
Kulturminner og kulturmiljøer er en viktig del av vår kulturarv og identitet, og det er viktig å bevare 
historiske trekk i landskap og bebyggelse.  
 
Vi viderefører hensynssone kulturmiljø fra forrige plan for følgende områder: 

 den gamle rekkehusbebyggelsen på Gahre 

 den gamle rekkehusbebyggelsen på Reme 

 den gamle bebyggelsen i Åvik, byggeområde B10 

 Kystfortet i Åvik (LNF-område) 

 den gamle bebyggelsen i tilknytning til Sjølingstad uldvarefabrik (teknisk museum) med 

tilhørende bygninger. 

 Snik (i byggeområde B13)  
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 Osestadstrand (i byggeområde B23) 

 det eldre bygningsmiljøet i Buhølen (del av byggeområde B28)  

 vestre del av Underøy (LNF-område)  

 Rødberg rundt fredet bygning (LNF-område)   

 nordre del av rekketunet på Roland (LNF-område) 

 Spilling (LNF-område) 

 området rundt ”dobbelhuset” på Ertseid (LNF-område)  

 område tillatt for spredt boligutbygging på Tryland (LNF-område) 

Det er tre kulturminner som er verna etter lov om kulturminnevern; hus på Rødberg, kalkbrenneriet 
på Snik og Sjølingstad Uldvarefabrikk.  
 
Vi har foreslått fire nye hensynssoner kulturmiljø i planen;  

 Store Opshus: Området er et rikt kulturlandskap med 3 gårdstun. Her er en levende 
jordbruksbygd med kulturminner som steingjerder og rydningsrøys.  

 Blørstad: Bygningsmiljøet er et godt eksempel på et uskiftet grendemiljø med rekketun og 
eldre byggeskikk langs gammel ferdselsvei.   

 Skibmannsheia: Kystlynghei og utmark.  

 Syrdal: Spennende bygnings- og kulturmiljø som er typisk for grender med tradisjonell  
blandet næring, landbruk, fiske m.m.    

 
Det må tas hensyn til kulturminner ved reguleringsplanarbeid for områdene for fritidsboliger i 
Skavika og Svennevikheia/Storheia. 
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2 Bestemmelser  

 
KAPITTEL 1: RETTSVIRKNING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 
 

Rettsvirkning av kommuneplanens arealdel fremgår av Plan- og bygningsloven (pbl.) § 11-6.  

1.1: Forholdet til eldre kommunedelplaner, regulerings- og bebyggelsesplaner (pbl. § 1-5) 

Vedtatte kommunedelplaner, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner skal fortsatt gjelde.  

 

KAPITTEL 2: GENERELLE BESTEMMELSER (pbl. § 11-9) 
 

2.1: Plankrav (pbl. § 11-9 nr. 1) 

a) Tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens § 20-1 første ledd bokstav a, b, d, g, j, k, l og m kan 

ikke finne sted i områdene B2, B6, B8-B18, B22-B29, B31, BOP1-BOP2, BF1, BN1, BN4-BN6, BN11, 

BFR1, BFR3--BFR9, VS1 og VS2 før det foreligger reguleringsplan.  

b) For byggeområdene gamle Åvik (B10), Snik (B13), Osestadstrand (B23), Sjølingstad (B27) og det 

eldre bygningsmiljøet i Buhølen (del av B28) gjelder plankravet også fasadeendring og riving (§ 

20-1 første ledd bokstav c og e).  

c) For nåværende/framtidig boligområde Åvik (B10) skal det utarbeides en samlet 

områderegulering før det utarbeides detaljregulering.  

d) I bebygde næringsområder med planfritak (BN2, BN3, BN7-BN10, BN12) kan ny virksomhet eller 

vesentlig utvidelse av eksisterende virksomhet utløse plankrav. 

2.2: Unntak fra plankravet 

a) På eksisterende bebygde tomter innenfor områdene B2, B6, B8-B18, B22-B29, B31, BOP1-BOP2, 

BF1, BN1, BN4-BN6, BN11, BFR1, BFR3-BFR9, VS1 og VS2 kan det utføres tiltak iht pkt 3.1 uten at 

det utløser plankrav.  

b) I områdene B1 Øvre Våge, B3 Fjeldskår, B4 Goksem, B5 Grønsfjord, B19 Ytre Haven, B20 

Fredheim, B21 Tredalslia og B30 Vigeland Rundveien tillates fortetting med inntil 3 boenheter 

uten plan. Pkt. 3.1.a gjelder.  

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.  

2.3: Forhold som skal avklares og belyses i reguleringsplanene (pbl. §11-9 nr. 8) 

a) Temakart for barnetråkk skal tas hensyn til i alle planer.  

b) I tillegg skal følgende avklares og belyses i reguleringsplan:  

 For B11 og B12 Åvik: Det utarbeides en landskapsanalyse for byggeområdene B11 og 

B12, som grunnlag for kommende reguleringsplaner. 

 For B17 Homme: Ved regulering skal det tas hensyn til byggegrensen mot elva, 

naturreservatet, flomfaren og landbruksinteresser. 

 For B18 Kragstadmoen: Risikoen for flom og nødvendige tiltak for å forebygge dette 

vurderes i reguleringsplan.  
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 For B22 Tredalslia: 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 . 

 For BFR3: Svennevikheia/Storheia: Dagens turstier skal ivaretas og deler av området 

tilrettelegges for friluftsformål. Hyttene skal ikke ligge for nærme bebyggelsen i Åvik. Det 

må tas hensyn til den registrerte edellauvskogen og utarbeides en landskapsanalyse for 

området. 

 For BN6 UdIand: I reguleringsarbeidet må det tas hensyn til jordvern, kulturlandskap og 

adkomst til turområder. Nytt næringsområde skal primært brukes til håndverk- og 

produksjonsrettet virksomhet, inkludert lager.   

  
2.4: Rekkefølgekrav (pbl. § 11-9 nr. 4) 

a) Før utbygging kan skje for formål boligbebyggelse, skal tekniske anlegg og viktige 

samfunnstjenester som energiforsyning, avløp, veinett, herunder også anlegg for gående, 

syklende og kollektivtransportanlegg, skoletilbud, barnehager mv. være sikret gjennom plan for 

gjennomføring, før det kan gis byggetillatelse. 

b) Dersom et bebygd område ikke har arealer til lek og rekreasjon i tråd med krav angitt i § 2.7, skal 

dette innfris før det gis tillatelse til etablering av nye boenheter. 

c) Før det gis tillatelse til tiltak nevnt i Plan- og bygningsloven § 20-1, må det ved skriftlig avtale 

mellom berørte parter, eller ved jordskifte i henhold til § 12-7 nr. 13 i pbl og § 3.30 i 

jordskifteloven, ha kommet i stand en ordning om fordeling av arealverdier og kostnader ved 

ulike felles tiltak innenfor delområdene. Dette gjelder område BFR3.  

d) Før det tillates deling av eiendom, eller bygging av fritidsbolig på øyer, skal det foreligge en avtale 

som sikrer 1 båtplass og biloppstillingsplasser i tråd med pkt. 2.9 b) i nærområdet på fastlandet. 

e) BN6 Udland tillates ikke utbygd før eventuelt kryss fra planlagt E39 til Udland er ferdig bygd. 

f) For BFR3: Svennevikheia/Storheia: Gang/sykkelvei/ fortau fra dagens avkjørsel til Lussevika og 

opp til opparbeidet fortau i Svennevikbakken, må være ferdig før ytterligere utbygging kan skje. 

g) Før utbygging av boligområdene B9 Svennevik/Lille Opshus, B13 Snik, B16 Voiland, B24 

Sølvberget-Giskedalskilen, B26 Vallemoen og B29 Lekstiåsen, skal disse være tilknyttet 

eksisterende gang-/sykkelveinett.  

2.5: Funksjonskrav og utbyggingsvolum (pbl. § 11-9 nr. 5) 

Dette er fellesbestemmelser for samtlige områder.  

a) Universell utforming og tilgjengelighet.  

Prinsippene om universell utforming og tilgjengelighet skal ligge til grunn for all planlegging og 

byggesaksbehandling. Minimum 50 % av boenhetene i nye boligområder skal ha samtlige 

hovedfunksjoner i boligens hovedetasje. Disse boenhetene skal da tilfredsstille kravene til 

tilgjengelighet. 

b) Byggehøyde over havet  

Retningslinjene fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal følges.  
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c) Byggegrense langs vei.  

Der hvor ikke annet fremkommer skal byggegrenser langs kommunal vei være i henhold til 

vegloven for dimensjonering av veier med tilhørende arealer.  

d) Byggegrense til dyrket mark  

Med mindre annet er angitt i reguleringsplan, kan bolig-, fritidsbebyggelse eller andre bygg for 

varig opphold ikke oppføres nærmere dyrket mark enn 30 meter. 

e) Byggegrense til høyspent.  

For nye bygninger må det sikres at de etableres med avstand til kraftledninger slik at en 

overholder krav etter regelverk under El-tilsynsloven forvaltet av Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap.  

f) Båthus.  

Båthus kan ikke ha større lengde/bredde enn 10x5 meter for bygg med en møne, og 10x7 meter 

for bygg med to møner. Mønehøyde skal ikke overstige 6 meter over normalnull  2000  

Båthus skal ha saltak med takvinkel mellom 30 og 45 grader. Det tillates kun to vindu i bygget. 

Disse skal være plassert oppe i hver sin gavl med maks glassflate 0,6 x 0,7 m. Underkant bjelkelag 

(laveste nivå) skal være lik toppsvill eller høyere. Båthus tillates ikke innredet for overnatting eller 

bruk som fritidsbolig. 

g) Sjøbod/lager ved sjøen. 

Bygget skal ikke være større enn 6 m2 BRA med maks mønehøyde 3 meter. Det tillates kun en 

vindusflate med glassareal 0,6 x 0,6 m. Bygget tillates kun for lager, det skal ikke installeres pipe 

eller ovn, og bygget skal ikke innredes for overnatting/beboelse.  

2.6: Barn og unges interesser (pbl Hjemmel § 1-1 og § 11-9 nr. 5.) 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen skal legges til grunn 

for all planlegging og behandling av søknader om tiltak. Det skal sikres oppvekstmiljø der fysiske, 

sosiale og kulturelle kvaliteter samsvarer med tilgjengelig kunnskap om barn og unges behov. Det 

skal tas spesielt hensyn til trafikksikre snarveger, gang- og sykkelforbindelser og gode og varierte 

aktivitetsområder. Det er en forutsetning for eventuell omdisponering av arealer som er viktige for 

barns lek, at det samtidig sikres erstatningsarealer i samsvar med de rikspolitiske retningslinjene for 

barn og unges interesser i planleggingen.  

2.7: Uteareal for opphold, lek, rekreasjon og idrett (pbl. § 11-9 nr. 5 og 6) 

Kravene gjelder ved regulering og ved søknad om nye tiltak.  

a) Funksjonskrav 

• Det skal være sol på minst halve arealet klokken 15 ved vårjevndøgn. 
• Areal brattere enn 1:3 er ikke tellende i arealberegningene etter bestemmelsenes § 2.6 b, 

unntatt der dette kan inngå i lekeareal, som for eksempel akebakke. 
 

b) Nærlekeplass 

Det skal etableres nærlekeplass for 3- 30 boliger. Størrelsen skal være på 50 til 500 m2, og beregnes 

utfra antall boliger som skal oppføres. Området reguleres som privat fellesareal. For boligområder 

med mer enn 30 enheter skal området reguleres til friområde.  

c) Kvartalslekeplass med balløkke  

Det skal etableres 1 kvartalslekeplass med balløkke for 30 til 100 boenheter. Størrelsen skal være 

minimum 1,5 da, fortrinnsvis i tilknytning til annen grønnstruktur/naturområder. Plassen skal gi 
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mulighet for variert lek og ballspill. Kommunen overtar eierskapet for grunnen kvartalslekeplassen 

ligger på.  

d) Ballplass  

Skal etableres for 80-150 boliger. Størrelsen skal være min 40x60m og den må plasseres godt 

skjermet i forhold til naboer. Eierskap for grunnen samt drift og vedlikehold overtas av kommunen 

etter opparbeiding. 

e) Naturområder 

Før det i planleggingen plasseres områder for bygging skal det vurderes hvilke naturområder som er 

egnet for lek. Naturområdene skal vises sammen med områdets øvrige grønnstruktur. 

f) Det skal under planlegging og gjennomføring tas hensyn til gjeldende Forskrift om sikkerhet ved 

lekeplassutstyr (19. juni 1996) https://lovdata.no/forskrift/1996-07-19-703 

g) Dersom ikke annet er avtalt med kommunen utføres arbeid med utomhusanlegg i henhold til 

normalbestemmelsene i NS 3420, som til enhver tid er gjeldende. Utbygger har ansvar for 

sikkerhetskontroller av lekeutstyret fram til kommunal overtakelse. 

h) Ved overtakelse av lekeplass til kommunen skal utbygger samtidig overlevere sertifikat for 

fallunderlag og lekeutstyr, samt beskrivelse av vedlikehold fra leverandøren. 

i) Utstyrskrav 

Lekeplass type Krav  Lekeutstyr - forslag 

Nærlekeplass - Sitteplasser + bord 

- Sandlek i kombinasjon med et eller flere 

annet utstyr 

- Dersom det er flere nærlekeplasser innenfor 

et boligområde skal innholdet variere mellom 

plassene. 

Sandlek + 

balanselek/klatring, 

Sykkelbane, gynge, 

 

Kvartalslekeplass 

m/balløkke 

 

- Sitteplasser + bord  

- Lekeapparater skal være beregnet på bruk av 

minst 10 personer samtidig. 

- Tilrettelegging for ballspill  

- Harde flater for sykling/skating 

- Belysning 

Klatrelek/balanse for større 

barn, hinderløype, 

 

Ballplass - 2 fotballmål  

- Tilrettelegging for annet ballspill  

- Belysning  

Sandvolleyballbane, 

Basketball 

Naturområde - Akebakke Bane for terrengsykling 

 

2.8: Fasader, skilt og reklame (pbl. 11-9 nr. 5) 

a)  Kommunen kan utarbeide eller kreve utarbeidet en samlet skiltplan for et avgrenset område 

under ett.  

b)  I åpent naturlandskap, kulturlandskap, parker og friområder må det ikke oppføres reklameskilt. 

https://lovdata.no/forskrift/1996-07-19-703
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c) Skilt, bortsett fra offentlig vegskilt, og reklame eller annen reklameinnretning tillates ikke oppsatt 

innenfor byggegrense mot vei, eller i områder som i henhold til kommuneplanen er regulert til 

landbruks-, natur- og friluftsområder. 

d) I områder med antikvariske interesser eller som er regulert til «spesialområde – bevaring», eller 

som hensynssone «bevaring kulturmiljø», gjelder følgende bestemmelser: 

• Det tillates ikke selvlysende skilt. 

• Skilt skal harmonere med fasaden på bygningen. 

• Fasadeskilt skal primært plasseres på forretningsfasaden nær dør eller vinduer til 

angjeldende virksomhet. 

• Belysning av fasader og skilt er ikke tillatt. 

• Enkel punktbelysning av virksomhetsskilt er tillatt. 

 

e) I rene boligområder må det ikke føres opp reklameinnretninger. Mindre reklameskilt på 

forretninger, kiosker o.l. kan føres opp i den grad dette ikke sjenerer boligene/naboene. 

f) Lysreklame tillates kun i områder som er regulert til forretning/næring, og som ligger utenfor 

områder med antikvarisk verdi som nevnt i punkt e). 

g) Formingskriterier: 

• Skilt og reklameinnretninger skal utføres slik at de tilfredsstiller rimelige 
skjønnhetshensyn både i seg selv og i forhold til bakgrunn og omgivelser. Skjemmende 
farger og utførelse er ikke tillatt og kan kreves endret. 

• Skilt og reklameinnretninger o.l. skal ikke være til hinder for ferdsel eller til fare for 
omgivelsene på annen måte. 

• Skilt må ikke plasseres på møne, takflater, takutstikk eller gesims. 
• Gesimser utformet som lysende kasser tillates ikke. 
• For hver virksomhet tillates ikke mer enn ett uthengsskilt og ett veggskilt mot hver 

gatefasade. 
• Det må ikke oppføres skilt/ reklameinnretninger som etter kommunens vurdering virker 

unødig dominerende. 

h) Disse bestemmelsene gjelder også når skilt/ reklame monteres på glassflater/vindu.  

i) Oppsetting av produkt-/fremmedreklame er normalt ikke tillatt, men kommunen kan tillate 

oppsetting av produkt-/ fremmedreklame dersom den er en del av egenreklamen og ikke er 

dominerende i forhold til egenreklamen. 

2.9: Parkering (pbl. §§ 11-9 nr. 5 og 28-7) 

a) Parkeringsplasser skal i utgangspunktet opparbeides på egen grunn, eller gjennom tinglyst avtale 

på areal i nærmiljøet. Dette arealet skal maksimalt befinne seg 300 meter fra den boenheten, 

eller maksimalt 300 meter fra det næringsarealet som utløser parkeringskravet. Formell 

avkjørselstillatelse til parkeringsområdet er et krav. Avstand mellom parkeringsplass på tinglyst 

areal i nærmiljøet og den boenheten eller det næringsarealet som utløser kravet, skal måles i 

gangavstand langs offentlig vei til innkjørsel til parkeringsarealet. 

b) Krav til parkeringsplasser iht. tabell: 

• I felles parkeringsanlegg skal det være plasser med løsning for standard lading av elbil. 
Disse plassene skal være tilgjengelige for alle brukere av anlegget. 
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• For andre typer bygg og arealbruk/ anlegg enn opplistet i tabell, for eksempel barnehage, 
institusjoner, hoteller, restauranter gjelder samme krav som for kontor, industri og lager. 

• Avløpsvann fra parkeringsanlegg må knyttes til oljeutskiller. 

Krav til parkeringsplasser (Tall i parentes gjelder for sykler.) 

Boenheter < 30 m2  0,5 (1) 

Boenheter < 80 m2 1,5 (1) 

Boenheter > 80 m2 2 (2) 

Forretning 2 (2) pr. 100 m2 

Kontor/industri/lager 1 (2) pr. 100 m2 

Serviceanlegg/ferieleil. 1,5 

Hytte/fritidsbolig 2 

Idrettsanlegg 0,2 per tilskuerplass 

Båtplasser 1/6 per båtplass* 

* Unntak for dette kravet når båtplassene er knyttet til bakenforliggende boligeiendommer. 

Arealberegning baseres på bruksareal (BRA) i Norsk Standard 3940.  

c) For svært store og/eller komplekse saker må parkeringskravet vurderes konkret i plan-/ 

byggesaken. Blant annet bygg i kategorien skoler, idrettshaller, forsamlingshus, 

kollektivknutepunkt og lignende krever slik særskilt vurdering. 

d) For næringsareal og publikumsbygg skal det være avsatt areal for scootere, mopeder, MC osv. 

Behov og areal vises i forbindelse med godkjenning av utomhusplan i byggesak. 

e) Krav til universelt utformede parkeringsplasser  

For alle typer arealbruk gjelder følgende minimumskrav: 

• 0-5 parkeringsplasser: Ingen krav til universelt utformede plasser. 

• Mer enn 5 parkeringsplasser: 8 % av parkeringsplassene skal være universelt utformet, 
minimum 1 plass. 

• Størrelse på universelt utformet parkeringsplass skal være 4,8x6 meter. 
f) I leilighetsbygg avsettes minst 1 m2 per leilighet for ganghjelpemidler, barnevogner, 

sykkeltilhengere etc. 

g) Dersom annet ikke er bestemt i reguleringsplaner er en parkeringsplass for bil lik 18 m2 for  

overflateparkering og 25 m2 i parkeringshus.  

2.10: Miljøkvaliteter (pbl. § 11-9 nr. 6) 

a) Estetikk 

Tilpasninger av fyllinger og skjæringer mot grønnstruktur skal skje innenfor arealformål bebyggelse 

og anlegg, eller samferdselsanlegg. Unntak kan gjøres der terrengtilpasning kan inngå som del av 

tilretteleggingstiltak, og der tilpasningen er vist i godkjent illustrasjons-/utomhusplan.   
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b) Midlertidige og flyttbare konstruksjoner, herunder blant annet hyttebåter, campingvogner eller 

transportable innretninger, tillates kun plassert der slik bruk er tillatt i kommuneplan, reguleringsplan 

eller direkte i medhold av Plan- og bygningsloven. 

c) Bekker med årssikker vannføring skal ikke lukkes. Vegetasjonsbelte skal bevares langs bekker og 

større vassdrag. 

2.11: Bevaring av eksisterende bygninger og annet kulturmiljø (pbl. § 11-9 nr. 7)  

Det bør ikke tillates tiltak som kan forringe bevaringsverdige kulturlandskap og kulturminner, 

herunder: 

 Eldre steingjerder i kulturlandskap og jordbrukslandskap 

 Bygg og konstruksjoner av kulturhistorisk interesse 

 Krigsminneområder med tilhørende anlegg som skyttergraver, bunkere mv. 

 

KAPITTEL 3: BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL (pbl. § 11-10) 
 

3.1: Bebyggelse og anlegg  

a) Boligbebyggelse – nåværende  

For boligområder hvor det ikke er stilt krav om regulering (jfr pkt 2.2) tillates en tomteutnyttelse på 

maksimalt 30 % bebygd areal (BYA), målt utfra et tomteareal på 1 da. (maks 300 m2 BYA). Dette 

gjelder også eksisterende boligtomter innenfor områdene nevnt i pkt 2.1.a.  

I tillegg kan alle tiltak iht plan- og bygningslovens § 20-4 og 20-5, utføres uten krav om 

reguleringsplan, forutsatt at utnyttelsen er under 30 % BYA.  

I leilighetsbygg skal det være minst 20 m2 privat uteoppholdsareal per boenhet. Dette kan ikke ligge 

på felles grøntarealer. Uteoppholdsareal kan være på terrasse/balkong. 

For småhusbebyggelse med leiligheter større enn 50 m2 skal privat uteoppholdsareal per boenhet 

være minst 100 m2. For mindre leiligheter er kravet 50 m2. Uteoppholdsarealet skal være egnet til 

formålet og ha gunstig eksponering i forhold til sol, vind, støy etc. 

Det kan oppføres en garasje/carport per boligtomt. Maksimalt bebygd areal (BYA)/ bruksareal (BRA) 

= 50 m2. Maksimal mønehøyde er 5 meter og maksimal gesimshøyde 3,5 meter. Dersom garasjen 

plasseres vinkelrett kommunal vei, skal avstanden være minimum 5 meter fra veikant. Dersom 

garasjen plasseres parallelt med vei, skal avstanden være minimum 2 meter fra veikant.  

Nye boliger skal ikke plasseres slik at bebyggelsen gir skjemmende silhuettvirkning.  

Nye boliger skal ikke ligge i område med ras-, flom- eller skredfare. 

Lindesnes kommune kan kreve forkjøpsrett i nye boligprosjekter, jfr. pbl § 17-3. 

Det forutsettes at alle tiltak utføres utenfor 100- metersbeltet langs sjø og 50 metersbeltet fra 
vassdrag. I det etablerte byggeområdet på Åvik (B10) gjelder byggegrense langs på sjø på 25 meter.  
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b) Fritidsbebyggelse - nåværende:  

Det kan oppføres mindre tiltak på eksisterende bebygd tomt, uten krav om reguleringsplan. Det 

forutsettes at samlet bruksareal (BRA) skal ikke overstige 150 m2 pr. tomt, og følgende vilkår skal 

være innfridd: 

 Tiltaket skal ikke plasseres på topper eller på areal som gir skjemmende landskaps- og 

silhuettvirkning. 

 Evt. anneks/bod skal ligge maksimalt 8 meter fra hovedhytte. I enkelte tilfeller kan det tillates 

lengre avstand, dersom bygget får en bedre plassering landskapsmessig.  

 Maksimal størrelse på anneks er 30 m2 BRA. 

 Maksimal størrelse på boder er 15 m2 BRA. 

 Samlet areal for terrasse skal ikke overstige 50 m2 og den skal være forbundet med hytte/ 

anneks/bod. Dersom ikke bebyggelsen overstiger 150 m2 bruksareal (BRA), kan terrasse overstige 

50 m2, men ikke utover et totalareal på 200 m2 for bebyggelse og terrasse. Fundament/søyle for 

terrasse skal ha minst mulig høyde. Høyden skal ikke i noen tilfeller overstige 1 meter.  

 Det tillates at deler av grøntareal rundt hytta opparbeides med plen/hage/utegulv. Det stilles 

krav om utomhusplan som skal vise hvordan dette skal løses. Utegulv skal legges i plan med 

terreng og ha maks høyde på 10 cm. 

 Høyde for fyllinger og skjæringer skal være maksimalt 1 meter.  

 Maksimal mønehøyde ved saltak er 5 meter fra topp gulv, og maksimal gesimshøyde 3,5 meter 

fra topp gulv.  

 Maksimal gesimshøyde for pulttak er 4,5 meter for øvre gesims, og 3,5 meter for nedre gesims, 

målt fra topp gulv. 

 Fundament/søyler skal ha minst mulig høyde. Maks høyde fastsettes til 1 meter. 

 Hyttene skal males eller beises i en mørk farge/naturtilpasset farge. Taktekningen og samtlige 

bygningsdeler skal være mørke.  

 Tiltak må ikke komme i konflikt med eksisterende stier som sikrer gjennomgangstrafikk eller 

atkomst til sjø.  

 I tillegg kan alle tiltak iht plan- og bygningslovens § 20-4 og 20-5, utføres uten krav om 

reguleringsplan, forutsatt at en er innenfor arealkravene over.  

 Det forutsettes at alle tiltak utføres utenfor 100- metersbeltet langs sjø og 50 metersbeltet fra 

vassdrag.  

 

c)  Vann og avløp  

I områder for bebyggelse og anlegg skal kommunen kreve at anlegg for vann og avløp dimensjoneres 

for full standard i reguleringsplanen.  

Det skal lages felles avløpsanlegg for alle enheter i nye reguleringsplaner.  
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3.2  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

a. Statlig fiskerihavn Båly  

Kystverket er overordnet havnemyndighet og skal godkjenne alle nye tiltak i fiskerihavnen, samt 

tiltak som kan være av betydning for fiskerihavnen. 

b) Det er lagt inn en samferdselslinje for framtidig vei mellom Udland og Remesvik/Spangereid. I 

nærheten av denne linjen tillates ingen større bygg- eller anleggstiltak  

3.3 Friområde   

Innenfor området kan det bare oppføres bygninger og anlegg e.l. som er nødvendige for friområdets 

bruk og drift. 

3.4: Landbruks- natur- og friluftsformål (LNF) (pbl. § 11-11 nr. 1 og 2) 

a) LNF-områder (§11-11 nr. 1) 

I områder avsatt til LNF-formål kan nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet 

næringsvirksomhet, basert på gårdens ressursgrunnlag, tillates oppført. 

 Ny landbruksbebyggelse tillates ikke plassert på dyrket mark der det finnes alternativ lokalisering 

på eiendommen.   

 Søknader om tiltak i disse områdene skal sendes kulturvernmyndighetene for uttalelse før tiltak 

kan igangsettes.  

 Nye landbruksrelaterte tiltak tillates oppført i 100-metersbeltet langs sjø og i 50-metersbeltet fra  

vassdrag, forutsatt at det ikke finnes alternativ lokalisering på eiendommen. 

 Det tillates vedlikehold, nyetablering mv. av anlegg til navigasjonsmessig bruk innenfor 

planområdet, jf. pbl. § 1-8, 4. ledd og § 11-11 nr. 4. d)  

b) LNF-områder med spredt boligbebyggelse (§ 11-11 nr. 2)   

I disse områdene kan det etter behandling av enkeltvise søknader, tillates oppført boliger uten 

reguleringsplan, såfremt følgende vilkår er innfridd: 

 Boligen skal ha maksimalt 2 boenheter. Den ene av disse skal være en sekundærleilighet med en 

maksimal størrelse på 60 m2 bruksareal (BRA).  

 Maksimalt tomteareal pr. tomt er 2.000 m2. 

 Størrelsesbegrensninger i pkt 3.1a)  gjelder her.  

 Nye boliger skal plasseres i tilknytning til eksisterende boligbebyggelse. 

 Nye boliger skal ikke plasseres slik at bebyggelsen gir skjemmende silhuettvirkning. 

 Nye bolighus skal ikke plasseres på dyrket mark, på driftsvei, velteplass, lagerplass og andre 

anlegg som er nødvendige for driften av gårdsbruket. 

 Lokaliseringskriterier; Nye bygg skal ha en avstand på minst: 

- 30 meter til jordbruksarealer. 
- 50 meter til vann og vassdrag. 
- 50 meter til friluftsområde, skjærgårdspark, turveier/turstier og viktige naturområder. 
- 50 meter til viktige fiskeplasser, viltbiotoper/vilttrekk og områder av verdi for truet eller 

sårbart biologisk mangfold. 

 Nye boliger skal ikke ligge i område med ras-, flom-, eller skredfare. 

 Alle søknadspliktige tiltak skal oversendes kulturvernmyndighetene. 
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c) LNF-områder med spredt fritidsboligbebyggelse (§ 11-11 nr. 2)   

I disse områdene kan det etter behandling av enkeltvise søknader, tillates oppført fritidsboliger uten 

reguleringsplan, såfremt følgende vilkår er innfridd: 

 Maksimalt tomteareal pr. tomt er 2.000 m2. 

 Størrelsesbegrensninger i  3.1b) gjelder her.  

 Nye fritidsboliger skal plasseres i tilknytning til eksisterende bebyggelse. 

 Nye fritidsboliger skal ikke plasseres slik at bebyggelsen gir skjemmende silhuettvirkning. 

 Nye fritidsboliger skal ikke plasseres på dyrket mark, på driftsvei, velteplass, lagerplass og andre 

anlegg som er nødvendige for driften av gårdsbruket. 

 Lokaliseringskriterier: Nye bygg skal ha en avstand på minst: 

o 30 meter til jordbruksarealer. 
o 50 meter til vann og vassdrag. 
o 50 meter til friluftsområde, skjærgårdspark, turveier/turstier og viktige naturområder. 
o 50 meter til viktige fiskeplasser, viltbiotoper/vilttrekk og områder av verdi for truet eller 

sårbart biologisk mangfold. 

 Nye fritidsboliger skal ikke ligge i område med ras-, flom-, eller skredfare. 

 Alle søknadspliktige tiltak skal oversendes kulturvernmyndighetene. 

Omfangsskriterier 

Antall nye boliger /fritidsboliger skal ikke overstige det antall som fremkommer i følgende tabell:  

 Områder: Antall nye enheter 

LSB1  Jørgenstad 3 boliger 

LSB2 Jørgenstad 3 boliger 

LSB3 Lone N 3 boliger 

LSB4 Lone S 3 boliger 

LSB5 Skofteland 4 boliger 

LSB6 Haga 3 boliger 

LSB7 Holmesland 5 boliger 

LSB8 Tjomsland 4 boliger 

LSB9 Einarsmoen 3 boliger 

LSB10 Løland 4 boliger 

LSB11 Hægbostad 4 boliger 

LSB12 Vigmostad 3 boliger 

LSB13 Tryland 4 boliger 

LSB14 Landås 3 boliger 

LSF1 Støle 3 hytter 

LSF2 Brådland 3 hytter 

LSF3 Vormevannet 5 hytter 

I områder avsatt til LNF, Spredt boligbebyggelse, kan eksisterende bebyggelse gjenoppføres etter 

brann eller naturskade. 
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3.5: Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone (§ 11-11 nr. 3). 

a) Det er ikke tillatt med oppdrett på sjøbunn, i vannsøylen eller på overflaten. 

b) Det tillates vedlikehold, nyetablering mv. av anlegg til navigasjonsmessig bruk innenfor 

planområdet, jf. pbl. § 1-8, 4. ledd og § 11-11 nr. 4. d)  

c) Det er et generelt byggeforbud langs alle vann og vassdrag med årssikker vannføring på 50 meter 

målt fra vannlinjen ved normal vannstand.  

d) VS1 Høllebukta: Reguleres til småbåthavn med flytebrygger og nødvendig infrastruktur på land. 

Private båthus/naust tillates ikke. 

e) VS2 Ramslandsvågen: Reguleres samlet til småbåthavn med flytebrygger og nødvendig 

infrastruktur på land. Privat båthus/naust tillates ikke.  

f) Småbåthavn.  

Følgende forhold skal redegjøres for i reguleringsplan: 

 Antall og type båtplasser 

 Atkomst og parkering 

 Universell utforming/tilgjengelighet 

 Sikkerhet og framkommelighet 

 Estetikk knyttet til både landdelen og flytebrygger m.m. i sjøen. For terrenginngrep skal 

reguleringsplanen redegjøre for hvordan ferdigstillelsen skal gjøres, bl.a. med opparbeiding av 

grøntanlegg, tilsåing, beplantning m.m. 

 På større anlegg skal det vises løsning for vann, avløp og septiktømming. 

 Dersom havnen legger til rette for oppussing/behandling av båter, skal reguleringsplanen 

redegjøre for håndtering av spillvann. 

 Søppelhåndtering og brannberedskap.  

 Hvis forholdene ligger til rette for det, skal det avsettes allment tilgjengelige korttidsplasser og 

utsettingsramper for båt og kajakk. 

KAPITTEL 4: BESTEMMELSER TIL HENSYNSSONER (pbl. § 11-8) 
 

4.1: Drikkevannsforsyning (H110) (pbl. § 11-8, bokstav a, jf. § 1.6) 

Innenfor området drikkevannsforsyning kan det ikke oppføres anlegg eller igangsettes 

produksjonsvirksomhet som kan gi akutt forurensning. Det er krav om strengeste tiltaksklasse 

dersom det etableres separate avløpsanlegg. 

a) For Hægelandsvannet med nedbørsfelt (D 1) gjelder klausulering etter annet lovverk. 
b) For Tarvannet med nedbørsfelt (D 2) tillates ikke ny bebyggelse, aktivitet eller fysiske inngrep som 
kan medføre fare for forurensing av vannkilden. 
c) For Liansvannet med nedbørsfelt (D 3) tillates ikke ny bebyggelse, aktivitet eller fysiske inngrep 

som kan medføre fare for forurensing av vannkilden. 

4.2: Fareområde brann- og eksplosjonsfare (H350) (pbl. § 11-8, bokstav a, jf. § 1.6) 

Indre hensynssone (H350_1)  

I denne hensynssonen tillates kun etablering av installasjoner som tilhører storulykkevirksomheten. 
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Midtre hensynssone (H350_2)  

I denne sonen kan det ikke etableres boliger. Det skal ikke etableres skoler, barnehager, sykehjem, 

sykehus ol. institusjoner, kjøpesentre og hoteller eller tilsvarende installasjoner med større 

ansamlinger av publikum i denne sonen. 

Ytre hensynssone (H350_3)  

Det skal ikke etableres skoler, barnehager, sykehjem, sykehus ol. institusjoner, kjøpesentre og 

hoteller eller tilsvarende installasjoner med større ansamlinger av publikum i denne sonen. 

4.3 Fare-/støysone skytebaner (pbl. § 11-8 a) 

Innen markert faresone rundt Skarstad skytebane (H360_1) og Gåseland leirduebane (H360_2) er det 

ikke tillatt å etablere ny bolig- eller fritidsbebyggelse. 

4.4 Faresone høyspentledninger (pbl. § 11-8 a) 

Traséer for høyspent regionalnetts linjer (el-kraft) er vist som hensynssoner. Dette gjelder 

overføringsnett og sidelinje ut til GE Healthcare. Kommunen har ikke fastsatt egne regler i forhold til 

tiltak nær disse. 

4.5 Faresone flom 

Hensynssonen viser kartlagt faresone for flom – 200-årsflom i 2100 (NVE-rapport 29/2012). Tiltak her 

må dokumentere tilstrekkelig sikkerhet. 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. 

4.6 Faresone skred 

Hensynssonen viser aktsomhetssoner for skred i bratt terreng (NVE). Tiltak her må dokumentere 

tilstrekkelig sikkerhet. Ved utarbeidelse av reguleringsplan må denne vise hvordan tilstrekkelig 

sikkerhet oppnås. 

4.7 Båndlagte områder naturvern (pbl. § 11-8 d)  

Følgende områder inngår i sonen: 

N 1 Agnesskjæret naturreservat 
N 2 Guleholmane naturreservat 
N 3 Hummerholmen naturreservat 
N 4 Olavskjæran naturreservat 
N 5 Småskjæran naturreservat 
N 6 Udvåre naturreservat 
N 7 Kjerkevågen naturreservat 
N 8 Nedre Audna naturreservat 
N 9 Fotskarlia naturreservat 
N 10 Styggedalen naturreservat 
N 11 Eventyrskogen naturreservat 

 

I eksisterende områder vernet etter naturvernloven og naturmangfoldloven (Styggedalen og 

Eventyrskogen) er det ikke tillatt med tiltak som er i strid med vernebestemmelsene, 

kommuneplanens arealformål og bestemmelser, eller som kan forringe verneverdiene 
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KAPITTEL 5: RETNINGSLINJER TIL HENSYNSSONER (pbl. § 11-8 c) 

 
Retningslinjer er ikke juridisk bindende, men legges til grunn ved saksbehandling av tiltak og planer. 

5.1 Landbruk (Hensynssone H510, pbl. § 11-8 c) 

Hensynssonene viser særlig viktige sammenhengende jordbruksareal. Det bør ikke bygges eller 

utvikles virksomheter som må påregnes å bidra til omdisponering av landbruksjord eller begrense 

ordinær landbruksdrift. Ved eventuell bolig- eller fritidsbebyggelse opp mot disse områdene må det 

tas hensyn til behovet for en buffersone (30 meter), spesielt i forhold til ulemper knyttet til 

gjødselspredning, kjemisk plantevern, støy og støv fra jordarbeiding. 

5.2 Friluftsliv (Hensynssone 530, pbl. § 11-8 c)  

Områdene viser særlig viktige eksisterende og framtidige friluftsområder. Innenfor områdene bør det 

ikke tillates tiltak som hindrer tilgang og bruk av området til friluftsliv. Det bør tillates opparbeidelse 

av turstier for allmennheten, skilting, merking, etablering av rasteplasser med benker, bålplass og 

lignende. 

5.3 Landskap (Hensynssone H550, pbl. § 11-8 c) 

Det verdifulle kystlyngheilandskapet skal forvaltes slik at kulturlandskapet, kulturmiljø, biologisk 

verdifulle miljøer, jordbruksareal, tilgjengelighet og den visuelle opplevelsen av landskapet 

opprettholdes. 

5.4 Naturmiljø (Hensynssone 560, pbl. § 11-8 c) 

Disse hensynssonene markerer kjente lokaliteter av stor verdi for naturmangfold, slik at områdenes 

kvalitet, økologiske tilstand og viktighet som leveområde for artene som naturlig forekommer der 

lettere kan ivaretas.  

Hensynet til lokalitetenes betydning for naturmangfold skal legges til grunn for saksbehandling etter 

plan- og bygningsloven, motorferdselloven, landbrukslovgivningen og annet sektorlovverk der 

kommunen er myndighet. Tiltak som forringer lokalitetens verdi bør unngås. Det forutsettes at andre 

sektormyndigheter også tar nødvendige hensyn i samsvar med krav i naturmangfoldloven. 

Eventuell skjøtsel av lokalitetene bør skje i samsvar med forvaltningsplan der slik foreligger, ellers 

etter avtale om gjennomføringsmåte med kommunens fagansvarlige og eventuelt med 

fylkesmannens miljøvernavdeling. 

Det må ikke åpnes for inngrep, bebyggelse eller virksomhet som forstyrrer eller påvirker viltet inn 
mot passeringspunktene over dagens E-39 vest for Osestad.  

5.5  Kulturmiljø (Hensynssone H570, pbl. § 11-8 c)  

Det skal utvises særlige bevaringshensyn ved søknad om tiltak i eller i nærheten av den gamle 

rekkehusbebyggelsen på Gahre og Reme, i den gamle bebyggelsen i Åvik og i tilknytning til 

Sjølingstad uldvarefabrik (teknisk museum) med tilhørende bygninger. Ved søknad om tiltak, eller 

regulering, i disse områdene skal uttalelse fra bevaringsmyndighetene (fylkeskonservator) tillegges 

avgjørende vekt.  

Tilsvarende gjelder i markerte hensynssoner knyttet til byggeområdene B13 Snik, B23 Osestadstrand, 

det eldre bygningsmiljøet i Buhølen (del av B28), B10 Åvik og følgende LNF-områder: Kystfortet i Åvik, 
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vestre del av Underøy, Rødberg rundt fredet bygning, nordre del av rekketunet på Roland, Spilling, 

området rundt ”dobbelhuset” på Ertseid, område tillatt for spredt boligutbygging på Tryland, 

området rundt den gamle bebyggelsen på Store Opshus, Blørstad og Syrdal, samt bebyggelsen på 

Skibmannsheia. 

5.6 Detaljeringssone (Hensynssone H910, pbl. § 11-8 f) 

Sone hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde.   

3 Retningslinjer for bebyggelse med mer  
 

Søknad om dispensasjon - bolig i LNF-områder 

Enkeltsøknader om bolig i LNF-områder som ikke er i konflikt med særinteresser, og hvor det 
ellers ligger til rette for utbygging, skal så langt mulig innvilges. Lokaliseringskrav som for 
bygging av hus/hytter uten plan gjelder. 
 

Sammenblanding av bolig/hytter 

Sammenblanding av bolig/hytter skal så langt som mulig unngås i områder hvor kommuneplanen 

ikke åpner for dette. 

Parkering 

For fritidsbebyggelse på øyer uten landforbindelse må det sikres en båtplass på øya, og gjennom 

avtale sikres en båtplass og 2 parkeringsplasser på fastlandet. Dette er særlig viktig i de områdene av 

kommunen der hytteturisme medfører problemer (i form av trafikk/ parkering/bruk av stranda) for 

de fastboende. Krav som sikrer slik tilknytning skal settes som betingelse ved dispensasjoner og 

kreves medtatt i nye reguleringsplaner. For parkeringsplasser skal det foreligge avkjørselstillatelse og 

tillatelse til slik bruk av arealet. Kommunal båt- og parkeringsplass godtas. 

Veibygging 

Det skal normalt ikke tillates anlagt vei i 100-metersbelte langs sjø, eller 50-metersbeltet fra vann og 

vassdrag. Dersom man likevel finner å kunne godta dette skal det gjøres en god terrengtilpasning og 

minimalisering av terrenginngrep. Ved søknad om tillatelse til å anlegge vei eller parkeringsplass skal 

det vedlegges både lengde- og tverrprofil slik at størrelsen på terrenginngrepet dokumenteres. 

Luftspenn/kabelfremføring 

Det skal normalt ikke tillates luftspenn/ kabelfremføring i 100-metersbeltet langs sjø, eller 50-

metersbeltet fra vann og vassdrag. Dersom man likevel finner å kunne godta dette, skal luftspennet 

være lite synlig for omgivelsene, og tilpasses terrengformasjoner og/eller vegetasjon. 

Sprengning av trasé for jordkabel kan tillates hvis det ikke blir synlige sår i naturen. Sprengning i 

svaberg eller bart fjell tillates ikke. Dersom eneste mulighet for etablering av kabler/rør er gjennom 

område med bart fjell i dagen/svaberg må det påregnes boring. 
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Vedlegg 1. Oversikt over byggeområder 
 

Boligområder 
Nytt nr. Gml. nr. Navn Beskrivelse 

B1 B1 Øvre Våge 46,1 da 
Eksisterende boligområde hvor det tillates inntil 3 
nye boenheter. 

B2 R1 Våge 33 da 
Nytt område som har ligget i kommuneplanen siden 
2002. Plankrav. 

B3 B2 Fjeldskår 25,7 da. 
Eksisterende boligområde hvor det tillates inntil 3 
nye boenheter. 

B4 B3 Goksem 67,3 da. 
Eksisterende boligområde hvor det tillates inntil 3 
nye boenheter. 

B5 B4 Grønsfjord 23,6 da. 
Eksisterende boligområde hvor det tillates inntil 3 
nye boenheter. Utløpsområde for snøskred i en liten 
del av området. Risiko for skred og behov for 
sikringstiltak vurderes nærmere i 
byggesaksbehandlingen. 

B6 R 5 Hølleskaret/ 
Njervekollen 

81,3 da 
Njervekollen (nord for Hølleskaret) er et nytt 
boligfelt med 34 tomter som er førstegangs-
behandlet, men planarbeidet har stoppet opp. 
Området er utvidet litt på grunn av pågående 
regulering.  

B8 R7  Remekollen 72,2 da. 
Det er en del bebyggelse i dette området, som har 
vært i planen siden 2007. Plass til flere boliger, men 
behov for detaljplanlegging. Risiko for snøskred og 
behov for sikringstiltak vurderes i reguleringen. 
Plankrav. 

B9 R9 Svennevik/Lille 
Opshus 

146,8 da. 
Det er mange fine, solrike boligtomter i dette  
området, som er en forlengelse av Sollia. Før 
utbygging av boligområdet må dette være tilknyttet 
eksisterende gang-/sykkelveinett.  
Området er et rikt kulturlandskap og en levende 
jordbruksbygd med kulturminner som steingjerder 
og rydningsrøys. Ved utbygging bør det tas hensyn til 
å bevare eksisterende kulturminner og turstier. 
Risiko for snøskred og behov for sikringstiltak 
vurderes i reguleringen. 
Plankrav. 

B10 R10 Gamle Åvik 51,7 da. 
Det skal utarbeides områderegulering før området 
kan detaljreguleres. Vi har delt Åvik inn i tre 
områder, det var tidligere et område. 
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Området har plankrav. Plankravet gjelder også 
fasadeendring og riving (§ 20-1 første ledd bokstav c 
og e).  

B11 R10 Åvik vest  92,6 da.  
Nåværende boligområde med plankrav. Det skal 
utarbeides landskapsanlyse. 

B12 R10 Åvik øst 81,5 da. 
Nåværende boligområde med plankrav. Det skal 
utarbeides landskapsanalyse. 

B13 R 15 Snik  (utvidelse av 
Snik nord) 

103,6 da. 
Boligområde som kom inn i 2007 eller før. 
Området har plankrav. Plankravet gjelder også 
fasadeendring og riving (§ 20-1 første ledd bokstav c 
og e).  
Det skal bygges gang/sykkelvei til Snik. Området 
ligger mer enn 4 km fra skolen. Utløsningsområde og 
utløpsområde snøskred. Aktsomhetsområde jord- og 
flomskred. Risiko for skred og behov for sikringstiltak 
vurderes i reguleringen.  

B14 Nytt Knotten 36 da.  
Nytt boligområde. Området er bratt, men tomtene 
kommer opp i høyden og får utsikt og gode 
solforhold. Nærme sentrum, ca. 2,5 km til skolen og 
gang/sykkelsti. Deler av området er innenfor 
aktsomhetsområde snøskred og jord- og flomskred. 
Det er tilgang til vann, men ikke avløp (planlegges i 
2021.) Plankrav.  

B15 R17/18 Rødberg/Gjedeland 38,5 da. 
Vi har slått sammen to boligområder på Rødberg 
(tidligere R17-18) som har ligget i kommuneplanen 
siden 2007/2011. Rødberg er nærme sentrum, det 
ligger barnehage i nærmiljøet og gang/sykkelvei til 
sentrum. Utløsningsområde og utløpsområde 
snøskred. Risiko for skred og behov for sikringstiltak 
vurderes i reguleringen. Plankrav. 

B16 R16 Voiland 9,3 da.  
Utvidelse av Egelandsfeltet. Tatt inn i 2011. Ca. 4 km 
fra skolen, gang/sykkelvei.  
Plankrav. 

B17 Nytt Homme 36,2 da.  
Nytt lite boligområde som tas inn under forutsetning 
av at man tar hensyn til byggegrensen mot elva, 
naturreservatet og flomfaren. 
Landbruksmyndighetene er negative til forslaget, da 
det satses på kjøttproduksjon med storfe og hele 
området er oppgitt som beitegrunnlag for denne 
satsingen. 
Plankrav. 

B18 Nytt Kragstadmoen 
 

7 da.  
Nytt område hvor det kan bygges noen få boliger. 
Det ligger boliger i området fra før og 
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naboeiendommen er regulert. Området liggere 
nærme Vigeland sentrum og skolen, det er 
gang/sykkelvei og derfor attraktivt til boliger. 
Deler av området kan berøres av havnivåstigning på 
2,5 meter og er flomutsatt. Dette må vurderes 
nærmere i en reguleringsplan.  

B19 B9 Ytre Haven 6,6 da. 
Uregulert utbygd område, i planen fra 1991.  Det 
tillates inntil 3 nye boenheter. Utløpsområde for 
snøskred i hele B19. Risiko for skred og behov for 
sikringstiltak vurderes nærmere i 
byggesaksbehandlingen. 

B20 B8 Fredheim 12,3 da. 
Uregulert utbygd område, i planen fra 1991. Det 
tillates inntil 3 nye boenheter. Flomsone i området 
nærmest ved elva. Flomrisiko og behov for 
sikringstiltak vurderes nærmere i 
byggesaksbehandlingen.  

B21 B7 
 

Tredalslia 54 da. 
Uregulert boligområde som er utbygd. Det tillates 
inntil 3 nye boenheter. Deler av området er 
utløpsområde snøskred og aktsomhetsområde jord- 
og flomskred.  Skredrisiko og behov for sikringstiltak 
vurderes nærmere i byggesaksbehandlingen.  

B22 Nytt Tredalslia 37 da.  
Nytt 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. 
Området ligger nær skolen og sentrum og har 
gang/sykkelvei.  
Plankrav. 

B23 R22 Osestadstrand 62,5 da.  
Området er delvis bebygd, med en blanding av hus 
og hytter. Det er eneste sted i kommunen hvor det 
er tillatt med kombinasjon av fritidsboliger og 
boliger. Området har plankrav. Plankravet gjelder 
også fasadeendring og riving (§ 20-1 første ledd 
bokstav c og e).  
  
Utløsningsområde og utløpsområde snøskred og 
steinsprang. Aktsomhetssone jord- og flomskred.  
Risiko for skred og behov for sikringstiltak vurderes i 
reguleringen. 

B24 R25 Sølvberget-
Giskedalskilen 
(Brandsneskollen) 

93,6 da. 
Planforslag for Brandsneskollen boligområde (i 
forlengelsen av Sølvberget) med ca 67 tomter. I 
hovedsak eneboligtomter. Aktsomhetssone jord- og 
flomskred.  Risiko for skred og behov for 
sikringstiltak vurderes i reguleringen. Planarbeidet er 
stoppet opp. 
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B25 R27 Vallemoen 17 da. 
Deler av området er regulert, fortsatt en rest igjen 
som skal ligge som boligområde. Utløpsområde 
snøskred. Risiko for skred og behov for sikringstiltak 
vurderes i reguleringen.  
Plankrav. 

B26 R28 Vallemoen 18,1 da.  
Område som er delvis utbygd, og kan fortettes. Er 
nærme sentrum, skole og barnehage. Fortau langs 
fylkesveien etter avkjørselen på Vallemoen. Kom inn 
i 2007. Før utbygging skal boligområdet være 
tilknyttet eksisterende gang-/sykkelveinett.  
Utløsningsområde og utløpsområde snøskred. 
Aktsomhetssone jord- og flomskred. Risiko for skred 
og behov for sikringstiltak vurderes i reguleringen. 
Plankrav.  

B27 R29 Sjølingstad 127,3 da.  
Dette er et stort område med spredte bygninger av 
antikvarisk interesse, og det er et ønske at hele 
området må ses i sammenheng i en regulering. 
Området har plankrav. Plankravet gjelder også 
fasadeendring og riving (§ 20-1 første ledd bokstav c 
og e).  
Utløsningsområde og utløpsområde snøskred. Risiko 
for skred og behov for sikringstiltak vurderes i 
reguleringen.   

B28 R31 Buhølen 173,6 da.  
Eksisterende boligområde med mulighet for 
fortetting. Området har plankrav. Plankravet gjelder 
også fasadeendring og riving (§ 20-1 første ledd 
bokstav c og e) for den delen av området som ligger i 
hensynssone kulturmiljø. 
Utløsningsområde og utløpsområde snøskred. 
Aktsomhetsområde jord- og flomskred. Risiko for 
skred og behov for sikringstiltak vurderes i 
reguleringen.  
Plankrav. 

B29 R36 Lekstiåsen (Tryland) 62,7 da.  
Nytt, fortsatt ubebygd boligområde som ble tatt inn i 
2011. Plankrav og rekkefølgekrav om at området 
skal være tilknyttet eksisterende gang/sykkelveinett.  

B30   Vigeland Rundveien 2,3 da. 
Eksisterende boligområde med 3 hus som ikke har 
vært med i reguleringsplan. Det tillates inntil 3 nye 
boenheter. 

B31  Vigeland   21 da. 
Lite område som er uregulert, ligger rett bak 
Vigelandsletta.  
Plankrav. 
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Tjenesteyting 
Nytt nr Gml nr Navn Beskrivelse 

BOP1 R3 Høllen 16,7 da. 
Skoleområdet på Spangereid. Avsatt til offentlig 
tjenesteyting. Skal reguleres til offentlig formål, og 
kjente fornminner, reguleres til bevaring. 

 

Forretninger 
Nytt nr Gml nr Navn Beskrivelse 

BF1 R8 Svennevik  33 da. 
Område som er avsatt til næring/forretningsdrift. 
Har ligget i planen siden 2002, kan egne seg for 
lokalbutikk.m.m. 

 

Næringsområder 
Nytt nr Gml nr Navn Beskrivelse 

BN1 R2 Ramslandsvågen 42,8 da. 
Det arbeides med reguleringsplan for dette 
området. Inntil videre legges det inn en liten 
justering i kommuneplankartet, i tråd med 
reguleringsplanen det jobbes med. Plankrav. 

BN2 I1 Trædal 19,4 da. 
Tredal tilhengerfabrikk. Ikke plankrav, men ny 
virksomhet eller vesentlig utvidelse av eksisterende 
virksomhet kan utløse plankrav. 
Aktsomhetsområde for jord og flomskred. 
Skredrisiko og behov for sikringstiltak vurderes 
nærmere i byggesaksbehandlingen. Ny virksomhet 
eller vesentlig utvidelse av eksisterende virksomhet 
kan utløse plankrav. 

BN3 I2 Trædal 9,3 da. 
Ikke plankrav, men ny virksomhet eller vesentlig 
utvidelse av eksisterende virksomhet kan utløse 
plankrav. 
I området ligger Skoies hesteutstyr, kraftverk og den 
gamle saga. Aktsomhetsområde for jord og 
flomskred og utløpsområde snøskred. Risiko for 
skred og behov for sikringstiltak vurderes nærmere i 
byggesaksbehandlingen.   

BN4 R21 Hestehaven 43,3 da. 
Området har ligget i planen i flere år, og ligger som 
et framtidig næringsområde. Plankrav. 

BN5 R24 Livold 48,4 da.  
Ny trase for E39 gir muligheter på Vigeland, ved 
Livold, men vedtatt kommunedelplan Døle Bru – 
Livold for ny E39 gjelder fortsatt, men vises ikke i 
plankartet. Dersom veien blir flyttet blir 
kommunedelplanen opphevet og området vil bli 
omregulert. Plankrav. 
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BN6 Ny Udland 500 da.  
Nytt næringsområde som er aktuelt dersom det blir 
avkjørsel fra E39 på Udland. 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 tillates ikke utbygd før eventuell avkjørsel 
fra planlagt E 39 til Udland er ferdig. Plankrav.  

BN7 
 

I3 Buhølen 24 da. 
Sementstøperiet. Ikke plankrav, men ny virksomhet 
eller vesentlig utvidelse av eksisterende virksomhet 
kan utløse plankrav. 

BN8 I4 Mydland 13 da. 
Mekanisk verksted. Ikke plankrav, men ny 
virksomhet eller vesentlig utvidelse av eksisterende 
virksomhet kan utløse plankrav. 

BN9 I5 Tryland 65,9 da. 
Plaststøperi og byggefirma. Ikke plankrav, men ny 
virksomhet eller vesentlig utvidelse av eksisterende 
virksomhet kan utløse plankrav. 
Utløsningsområde og utløpsområde snøskred og 
steinsprang. Risiko for skred og behov for 
sikringstiltak vurderes nærmere i 
byggesaksbehandlingen.  

BN10 I6 Tryland sag 15,3 da. 
Ikke plankrav, men ny virksomhet eller vesentlig 
utvidelse av eksisterende virksomhet kan utløse 
plankrav. 

BN11   Livold vest 28,4 da.   
Lite næringsområde i nærheten av Livold, vest for 
bensinstasjonen. Plankrav. 

BN12 Ny Audna Bruk 14 da. 
Dette er et område som har blitt brukt til næring 
siden 1886. Rådmannen anbefaler at området 
endres til Næringsområde BN12 Audna Bruk i tråd 
med dagens bruk.  
Det er ikke ønskelig med annen type næring enn det 
som drives nå i dag. Større tiltak eller ny virksomhet 
vil utløse plankrav.  
Området er svært flomutsatt og byggegrensen på 50 
meter mot elva opprettholdes.  

BRU1 I7 Tryland massetak 34,5 da. 
Råstoffutvinning. 
Området var tidligere på 93,7 da, men bare delvis 
tatt i bruk. Det er redusert for å ivareta jordvernet. 
Masseuttaket har foregått gjennom flere år. Det ble 
laget en plan for masseuttaket av fylkeslandbruks-
kontoret i 1997. I 2004 ble det innvilget en søknad 
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om midlertidig omdisponering av dyrka mark til 
uttak i av grus med  følgende forutsetninger: 
- følge planen for masseuttak fra 1997 
- ta hensyn til kulturlandskap  
- ta vare på og tilbakeføre matjord  
- masseuttaket skal være avsluttet og området 
tilbakeført til landbruk innen 1. januar 2014 
 
I 2013 ble tillatelsen forlenget med 10 år, og ny frist 
for tilbakeføring til dyrka mark er desember 2023.  
Det forutsettes at tiltakshaver følger disse vilkårene.  

 

Fritidsbebyggelse 
Nytt nr. Gml. nr. Navn Beskrivelse 

BFR1 Ny Skavika 100 da 
Det er laget et reguleringsplanforslag for Skavika. 
Området er redusert i forhold til høringsutkastet, den 
østlige delen av BFR1 Skavika (øst for veien gjennom 
området) er beholdt som byggeområde og det må ny 
offentlig høring av reguleringsplanforslaget. Deler av 
området er innenfor aktsomhetsområde for snøskred, 
og et par små områder med fare for steinsprang.  
Naturmangfold i området må undersøkes nærmere. 
Området brukes til turer og friluftsliv. Plankrav. 

BFR3 Ny Svennevikheia/ 
Storheia 
 

276 da. 
Nytt område for fritidsboliger, med plankrav. Dersom 
det skal fortettes med fritidsboliger i kommunen er 
dette et velegnet område. I forslaget angis det 75 
hytter, men antall enheter bør reduseres. Dagens 
turstier må ivaretas og deler av området må legges til 
rette for friluftsformål. Hyttene bør ikke ligge for 
nærme bebyggelsen i Åvik. Det må tas hensyn til 
edelauvskog og utarbeides landskapsanalyse. 
Størrelsen på området er redusert i forhold til forslaget 
som ble behandlet i kommuneplanutvalget. Det er 
trukket vekk fra Åvik og kulturminnene som ligger der.  
Plankrav. 

BFR4 Ny Ytre Støle 11,7 da. 
Nytt, lite område til fritidsbebyggelse for inntil 5 
enheter mot Åletjønna. Må ivareta 50 meters 
byggegrense mot vassdrag. Plankrav 

BFR6 R33 Veikrysset 
mellom Gåseland 
og Døble 

57 da.  
Antakelig tatt inn i 2007. Plankrav. 

BFR7 R34 Einarsmoen 22,2 da 
Tatt inn i 2011. Plankrav. 

BFR8 R35 Lysestøl 21,1 da. 
Tatt inn i 2011. Plankrav. 

BFR9 R37 Eptevannet 36,2 da.  
Tatt inn i 2011. Plankrav. 
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Småbåthavn 
Nytt nr. Gml. nr. Navn Beskrivelse 

VS1 R4 Høllebukta 85,2 da.  
Reguleres til småbåthavn med flytebrygger og 
nødvendig infrastruktur på land. Private båthus/naust 
tillates ikke. 

VS2 R2 Ramslandsvågen 36,5 da. 
Lite område for småbåthavn. Plankrav.  

 

Oversikt over LNF-områder hvor det tillates spredt bebyggelse uten plankrav 
 

Nr.  Navn Antall nye enheter Beskrivelse 

LSB1  Jørgenstad 3 boliger  

LSB2 Jørgenstad 3 boliger  

LSB3 Lone N 3 boliger Utløsningsområde og utløpsområde snøskred. 

Risiko for skred og behov for sikringstiltak 

vurderes nærmere i byggesaksbehandlingen. 

LSB4 Lone S 3 boliger  

LSB5 Skofteland 4 boliger Utløsningsområde og utløpsområde snøskred. 

Utløpsområde steinsprang. Risiko for skred og 

behov for sikringstiltak vurderes nærmere i 

byggesaksbehandlingen. 

LSB6 Haga 3 boliger Utløpsområde snøskred. Aktsomhetssone jord- 

og flomskred. Utløpsområde steinsprang. Risiko 

for skred og behov for sikringstiltak vurderes 

nærmere i byggesaksbehandlingen. 

LSB7 Holmesland 5 boliger  

LSB8 Tjomsland 4 boliger  

LSB9 Einarsmoen 3 boliger Utløpsområde snøskred. Risiko for skred og 

behov for sikringstiltak vurderes nærmere i 

byggesaksbehandlingen. 

LSB10 Løland 4 boliger Utløpsområde snøskred. Aktsomhetssone jord- 

og flomskred.  Risiko for skred og behov for 

sikringstiltak vurderes nærmere i 

byggesaksbehandlingen. 

LSB11 Hægbostad 4 boliger Aktsomhetssone jord- og flomskred.  Risiko for 

skred og behov for sikringstiltak vurderes 

nærmere i byggesaksbehandlingen. 
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LSB12 Vigmostad 3 boliger Utløpsområde snøskred. Risiko for skred og 

behov for sikringstiltak vurderes nærmere i 

byggesaksbehandlingen. 

LSB13 Tryland 4 boliger Utløsningsområde og utløpsområde snøskred. 

Utløpsområde steinsprang. Risiko for skred og 

behov for sikringstiltak vurderes nærmere i 

byggesaksbehandlingen. 

LSB14 Landås 3 boliger  

LSF1 Støle 3 hytter  

LSF2 Brådland 3 hytter  

LSF3 Vormevannet 5 hytter  

 

  



Lindesnes kommune. Kommuneplanens arealdel 2019-2030 
 

34 
 

Vedlegg 2 Gjeldende reguleringsplaner i Lindesnes kommune 150819 
 

Plan ID Plannavn Plantype Ikrafttreden 

1 Lindesnes fyr - Nedre Våge Eldre reguleringsplan 25.04.2002 

2 Snifjellet Eldre reguleringsplan 16.09.1993 

3A Lillehavn Eldre reguleringsplan 23.03.1994 

3B Lillehavn - omregulering Eldre reguleringsplan 26.02.1998 

3C Lillehavn - bebyggelsesplan Bebyggelsesplan 
ihht.Reguleringsplan 

07.11.2000 

3D Lillehavn - del av Eldre reguleringsplan 16.03.2006 

4 Fjeldskår Eldre reguleringsplan 29.06.1995 

5 Fjeldskår vindmøllepark Eldre reguleringsplan 25.09.1997 

8d Stusvik - omregulering Detaljregulering 08.12.2016 

9 Haraldstad hyttegrend Eldre reguleringsplan 04.06.1984 

9B Haraldstad hyttegrend 172_1 Eldre reguleringsplan 27.04.2010 

10 Ramsland Eldre reguleringsplan 25.04.1996 

11 Ramslandsvågen Eldre reguleringsplan 27.06.1991 

12 Øksnevik Eldre reguleringsplan 11.12.2008 

12C Øksnevik, planendring for 153/1 og 
153/5 

Detaljregulering 22.06.2017 

13 Lindalen Eldre reguleringsplan 09.02.1989 

14A Høllen Eldre reguleringsplan 30.10.1974 

14B Høllen Eldre reguleringsplan 30.06.1983 

14C Høllen - tomt for Aldersenter Eldre reguleringsplan 18.10.1990 

14D Høllen - reg.endr. Fors.lokale Eldre reguleringsplan 12.09.1985 

15 Høllen - Båly Eldre reguleringsplan 29.10.1998 

15B Bålykrysset/Lyngdalskrysset Eldre reguleringsplan 26.10.2006 

15D Høllebukta BÅ Detaljregulering 19.06.2014 

16 Presthuskollen Eldre reguleringsplan 27.04.1989 

17 Båly Eldre reguleringsplan 31.01.1977 

18 Lillehavn, Skåra Eldre reguleringsplan 19.12.1991 

19 Skraddan boligfelt Eldre reguleringsplan 17.12.1992 

20A Njervesanden Eldre reguleringsplan 30.06.1988 

20B Glapsalen Eldre reguleringsplan 19.11.1992 

20C Glapsalen omregulering Eldre reguleringsplan 18.12.1997 

20D Njervesanden - Selvågen Eldre reguleringsplan 20.02.1997 

20E Njervesanden - omreg. Vestre del Eldre reguleringsplan 10.02.2005 

20F Njervesanden - omreg. område C Eldre reguleringsplan 27.11.1997 

20H Njervesanden campingområde, 
Del av 151_11 

Eldre reguleringsplan 16.03.2006 
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Plan ID Plannavn Plantype Ikrafttreden 

20J Njervesanden - omreg av 151/10 Detaljregulering 20.06.2013 

20K Njervesanden Nord Eldre reguleringsplan 13.11.2008 

21A Børufsodden - omregulering Eldre reguleringsplan 09.09.1988 

21B Børufsodden - reg. endring Eldre reguleringsplan 23.03.1995 

22 Todevika Eldre reguleringsplan 26.04.2001 

23 Møgedal Eldre reguleringsplan 02.06.1992 

24B Møgedal gård Detaljregulering 19.06.2014 

25A Remekollen Eldre reguleringsplan 14.03.1991 

26B Feland, utvidelse Eldre reguleringsplan 26.06.1989 

27 Søyla, Skudenes, Bergstø 
Ørneknibbe 

Eldre reguleringsplan 23.11.2006 

28A Svennevik Eldre reguleringsplan 22.06.1983 

28B Svennevik - omregulering Eldre reguleringsplan 01.10.1981 

28C Svennevik - omreg. langs sjøen Eldre reguleringsplan 23.03.1995 

28D Strandveien - omreg Eldre reguleringsplan 28.05.1998 

28E Svennevik 2 og 3 - omreg Eldre reguleringsplan 25.06.1998 

28F Svennevikbukta Eldre reguleringsplan 07.03.2001 

28G Sollia Eldre reguleringsplan 07.03.2001 

30 Åvik Eldre reguleringsplan 16.03.1989 

31 Åvik, Elsvika Eldre reguleringsplan 30.03.1989 

32 Svinør Eldre reguleringsplan 11.02.1988 

33 Vårøy Eldre reguleringsplan 29.06.1995 

34 Urvikodden/Syrdalstrand Eldre reguleringsplan 23.04.1992 

35B Lohnestrand - omregulering Detaljregulering 16.06.2011 

36 Vardebakken Eldre reguleringsplan 13.03.2008 

37 Underøy Eldre reguleringsplan 14.09.1995 

38 Naversund Eldre reguleringsplan 16.09.1993 

39A Snik Eldre reguleringsplan 24.03.1998 

39C Sniksmoen Detaljregulering 15.03.2017 

40 Ytre Haven Eldre reguleringsplan 19.12.1991 

41B Reg. endring Vigeland, Vestlia og 
Farmoen 

Eldre reguleringsplan 28.02.1969 

42 Vestlia II Eldre reguleringsplan 04.09.1972 

43 Vestlia - utvidelse Eldre reguleringsplan 29.06.1977 

45 Sølvberget Eldre reguleringsplan 20.09.1985 

45B Livold boligfelt, 57/4 Detaljregulering 11.12.2014 

47A Hestehaven Eldre reguleringsplan 11.12.1978 

47B Hestehaven - omreg. Eldre reguleringsplan 14.03.1991 

48 Fredheim - utbyggingsplan Eldre reguleringsplan 01.01.1979 
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Plan ID Plannavn Plantype Ikrafttreden 

49 Solstrand Eldre reguleringsplan   

50 Egeland Eldre reguleringsplan 29.06.1995 

52 Kåfjord Eldre reguleringsplan 23.05.1996 

52B Kåfjord Vest Eldre reguleringsplan 22.05.2008 

53 E-39 - del av, langs 
Fasselandsvann 

Eldre reguleringsplan 26.02.1980 

54 E-18 Vigeland - Osestad Eldre reguleringsplan 29.06.1995 

54B E39 Livold-Fardal Detaljregulering 21.06.2012 

55 Giskedalskilen Eldre reguleringsplan 17.10.1991 

56 Moland Eldre reguleringsplan 30.11.1981 

57 Osestadstrand Eldre reguleringsplan 24.06.1999 

58 Nordre Valle Eldre reguleringsplan 21.04.1994 

59 Vallemoen Øst Eldre reguleringsplan 25.06.1998 

60 Kilemyrhøgda hyttefelt - Døble  Eldre reguleringsplan 08.03.1995 

61 Vigmostad sentrum Eldre reguleringsplan 09.07.1980 

62 Støle Eldre reguleringsplan 12.03.1984 

63B Svennevikheia - omregulering Detaljregulering 18.02.2016 

64 Storheia Eldre reguleringsplan 07.03.2001 

65C Furuholmen Vest - detaljregulering Detaljregulering 22.04.2010 

66 Njerveåsen Eldre reguleringsplan 23.11.2000 

67 Vikingland Eldre reguleringsplan 20.06.2002 

68 Gahre næringspark Eldre reguleringsplan 26.11.2002 

69 Suggevika, Fjeldskår Eldre reguleringsplan 13.02.2003 

70 Øvre Våge 165/2 Eldre reguleringsplan 11.09.2003 

71 Høyland - Solåsen Eldre reguleringsplan 19.03.2009 

71B Del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 
158/2, 3, 4 

Detaljregulering 17.03.2016 

72 Kåfjord feriesenter Eldre reguleringsplan 20.11.2003 

73 Hestehaven barnehage Eldre reguleringsplan 20.03.2003 

74 Gåseland Eldre reguleringsplan 17.06.2004 

75 Ramslandsvågen industriområde 
plannr 11 

Eldre reguleringsplan 17.04.2004 

76 Nyplass Eldre reguleringsplan 23.04.1987 

77 Vikingpark Bebyggelsesplan 
ihht.Reguleringsplan 

09.12.2004 

78B Båly fiskeri og småbåthavn, 
endring 

Eldre reguleringsplan 19.10.2009 

78C Båly småbåthavn, planendring Mindre 
reguleringsendring 

08.11.2016 

79 Sølvberget 1-10 Agderbygg Eldre reguleringsplan 11.11.2004 

80 Grønsfjord Eldre reguleringsplan 14.10.2004 

81 Farmoen Eldre reguleringsplan 10.02.2005 
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Plan ID Plannavn Plantype Ikrafttreden 

82 Øksenvik området C Eldre reguleringsplan 08.12.2005 

83 Naversund småbåthavn Eldre reguleringsplan 07.03.2006 

84 Skofteland Steinbrudd Eldre reguleringsplan 01.06.2006 

85 Vallemoen Vest  Bebyggelsesplan 
ihht.Reguleringsplan 

19.06.2007 

86 Røksland gård Eldre reguleringsplan 10.02.2005 

87 Tenteodden, Underøy Eldre reguleringsplan 26.04.2007 

88 Snik nord Eldre reguleringsplan 14.10.2004 

89 Ramsdalen/Gyråsen hyttefelt Eldre reguleringsplan 10.12.2009 

89B Gyråsen hyttfelt - omregulering Detaljregulering 19.06.2014 

90 Bålymoen og Bålyhove Eldre reguleringsplan 20.11.2007 

91 Trebesmoen industriområde Eldre reguleringsplan 13.12.2007 

92 Sølvberget øvre Eldre reguleringsplan 22.06.2006 

93 Rødberg - del av -  gnr 55, bnr 16 
og 19, gnr 125, bnr 2 og 3 

Eldre reguleringsplan 16.10.2008 

94 Svennevik 135/5 Eldre reguleringsplan 14.12.1995 

95 Svennevik 134_106 
bebyggelsesplan 

Bebyggelsesplan ihht. 
kommunepl.arealdel 

05.07.1995 

96 Snik Naversund Eldre reguleringsplan 23.04.2009 

97 Spangereid sentrum 151_19 
reg.plan 

Eldre reguleringsplan 14.04.2011 

97A Spangereid sentrum 151/19 Nord Detaljregulering 27.04.2011 

98 E39 Fardal - Osestad Eldre reguleringsplan 13.11.2008 

99 Leland hyttefelt 229_1 Eldre reguleringsplan 10.12.2009 

100 Spangereid Nye sentrum Eldre reguleringsplan 15.10.2009 

101 Gahre næringsområde Eldre reguleringsplan 12.02.2009 

101B Gahre Næringsområde, 
planendring 

Mindre 
reguleringsendring 

08.11.2016 

102 Svennevikheia - Lussevika Eldre reguleringsplan 10.12.2009 

1029201105 Reme- Halsan hytteområde Eldre reguleringsplan 11.03.2010 

102b Svennevikheia-Lussevika - område 
B2 

Detaljregulering 05.06.2012 

102C Lussevika, område B1 Detaljregulering 19.02.2015 

103 E39 Udland - Osestad Eldre reguleringsplan 11.02.2010 

104 Tjøm/kåfjordnes Eldre reguleringsplan 11.02.2010 

104b Fv 407 Egeland - Tjøm Detaljregulering 21.06.2012 

105 Spilling boligfelt Eldre reguleringsplan 11.02.2010 

107 Vallemoen 58/17,27 m.fl Eldre reguleringsplan 11.12.2009 

108 Vigeland sentrum Eldre reguleringsplan 15.10.2009 

108b Vigeland sentrum B/F/K 1 
Remegården 

Detaljregulering 03.05.2011 

110 Snik-Rødberg sykkelsti Eldre reguleringsplan 11.03.2010 

118 Ramsland Ytre småbåthavn Detaljregulering 19.06.2014 
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Plan ID Plannavn Plantype Ikrafttreden 

120 Osestadstrand hytteområde - 
gnr/bnr, 111/1, 28 og 29 

Detaljregulering 19.06.2014 

121 E39 Osestadbakken - midtrekkverk Detaljregulering 20.06.2013 

123 Hestehaven - Egeland g/s-veg Detaljregulering 27.08.2015 

126 Kragstadmoen boligfelt Detaljregulering 19.06.2014 

127 Rødberg barnehage Detaljregulering 23.04.2015 

131 Mindre endring Flerbrukshall 
Spangereid 

Mindre 
reguleringsendring 

20.06.2017 

132 Molandsli Detaljregulering 24.01.2019 

197602 Bålymonen - reg. endring Eldre reguleringsplan 20.12.1976 

201104 Agnedalstjønna renseanlegg Detaljregulering 17.06.2010 

201106 Vallemoen III - del 1 (58/12) Detaljregulering 16.06.2011 

201107 Vardebakken 2 Eldre reguleringsplan 12.11.2009 

201112 Spangereid sentrum 151/19 Sør Detaljregulering 27.09.2011 

201114 Furuholmen Øst - detaljregulering Detaljregulering 01.11.2012 

201115 Spangereid Nye sentrum, 
detaljreguleringsplan 

Detaljregulering 24.05.2011 

201117 Spangereid skolevei Eldre reguleringsplan 23.04.2009 

201201 Fv 460 Svennevik - Opshus Detaljregulering 14.02.2013 

201820 E39, Døle bru - Livold Kommunedelplan 25.06.2015 

201823 Høllebukta Vest Detaljregulering 25.10.2018 

201816 Spangereid sentrum B7 Områderegulering 15.11.2018 

201826 Skavika hyttefelt gnr/bnr 151/35 Detaljregulering 20.10.2016 

201904 Vallemoen Områderegulering 24.01.2019 

201825 Lussevika Øvre terrasse Detaljregulering 20.06.2019 

128 Melhusmoen Boligfelt Detaljregulering 25.04.2019 

 

 


