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1 Hensikten med reguleringsendringen 
Området A1 er i gjeldende reguleringsplan regulert til Forretninger (pkt. 1.4). Dette formålet har vist 

seg vanskelig å realisere, og Lindesnes kommune har derfor kjøpt hele eiendommen som omfattes av 

formålet med intensjon om omregulering til offentlig friområde og tilrettelegging av arealet for 

allmennheten. 

 

2 Planstatus 
Njervesanden, vedtatt 30.06.88, planid. 102920A, flere senere endringer. 

 



 

Figur <x> Gjeldende reguleringsplan 

 

3 Forslagsstiller og plankonsulent 
Forslagsstiller: Lindesnes kommune v/teknisk drift 

Plankonsulent: Ove Torland, oto@lindesnes.kommune.no Mob. 91375113  

 

Fakturamottaker: Lindesnes kommune/teknisk drift v/Tormod Try 

 

4 Dagens situasjon 

4.1 Generelt 
Det aktuelle areal, område A1 - gnr 451, bnr. 207 - ligger like ved Rv.-460 ved avkjørsel til Selvågen – 

mellom veien og stranda -  og utgjør i sin helhet område A1 med reguleringsformål Forretninger og 

mailto:oto@lindesnes.kommune.no


gangvei. Teigen er oppmålt til 3010 m2 og har et påstående kioskbygg og en ringmur til et tidligere 

planlagt bygg. I tillegg ligger gangveien fra dagens parkeringsplass (nord for riksveien) til stranda syd 

for undergangen på denne eiendommen. Tomta ligger på sandavsetninger (indre del av stranda), er 

tilnærmet flat, og med maks solforhold. I utgangspunktet var tomta fri for buskvegetasjon, men 

manglende vedlikehold har tillatt at enkelte trær nå vokser opp. Ellers er det noe røsslyng, nyperoser, 

gyvel og ellers ordinære planter for området. Kommunale vann- og avløpsledninger krysser teigen.  

 

4.2 Barn og unges interesser 
Med unntak for gangveien som er tilkomstvei til stranda så har eiendommen vært lite 

tilgjengelig/attraktiv for barn og unge. 

 

4.3 Folkehelse 
Med unntak for omtalte gangvei så har eiendommen etter hvert fått en heller negativ verdi for folk 

flest da både bygning og tomt er tydelig er preget av manglende vedlikehold. En oppgradering og 

tilrettelegging av arealet slik at det blir mer innbydende vil gi flere muligheter og økt bruk av 

friluftslivsområdet. Vi tror dette vil bidra positivt for folkehelsa generelt, og barn og unge i 

særdeleshet da strandområdet blir mer attraktivt og lettere tilgjengelig. 

 

4.4 Naturmangfold 
Tomta er i utgangspunktet opparbeidet med tanke på forretningsdrift/parkering/gangvei, så det er 

intet opprinnelig vegetasjonsdekke tilbake. Fra etablering for 25-30 år siden og fram til i dag har det 

enkelte steder slått rot både gyvel, nyperose(rosa rugosa) og platanlønn som alle er svartelistede. 

Nyperoser (og trolig også gyvel) ble for øvrig plantet som prydplanter i nærområdet på 1990-tallet. 

 

5 Beskrivelse av forslag til endring 
Område A1 med tilhørende bestemmelser utgår i sin helhet. Område FR1 utvides til også å gjelde det 

utgåtte areal (451/207), og bestemmelsene for FR1 vil da også gjelde dette areal. I tillegg ønskes en 

liten justering av gangveien tilpasset at arealet nå får et annet bruksformål. Gangveien legges om og 

inn på utvidet FR1 mellom ny parkeringsplass og sittegrupper. Det legges også inn ei byggegrense der 

nytt toalett planlegges oppført. 

Vi anser at både parkeringsmuligheter og sittegrupper bidrar til å fremme formålet og således inngår 

i FR1 uten at dette er vist/regulert særskilt. 

 



  

Figur <x>. Kartutsnitt viser forslag til endring til høyre og gjeldende plan til venstre. 

 

6 Forslag til nytt plankart og bestemmelser 
 

 

 

Bestemmelsene foreslås endret slik: 

• Under generelt – pkt. 0.3 Byggeområder strykes Forretningsvirksomhet – A 

• Pkt. 1.4 Forretninger A1 – strykes i sin helhet 



7 Vurdering av § 12-14, 2.ledd 
Mulighetene for endring av en reguleringsplan fremkommer av plan- og bygningslovens § 12-14. I 

første ledd fremkommer det som er hovedregelen, nemlig at endringer skal følge samme 

bestemmelser som ved utarbeidelse av ny plan.  

I andre ledd kommer et unntak fra hovedregelen, mulighet for å gjøre reguleringsendringer med en 

forenklet prosess. Dette leddet regnes som bakgrunnen for det som man ennå betegner som 

«mindre endring». Videre er det gitt tre betingelser for at man kan behandle en endring etter § 12-

14, 2. ledd.  

Betingelsene for å kunne behandle en endring etter § 12-14, 2. ledd er at:  

1. endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig,  

2. ikke går utover hovedrammene i planen, og  

3. ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder. 

Det må gjennomføres en selvstendig vurdering av endringsforslaget opp mot disse tre punktene, 

sammen med en konklusjon om endringen kan behandles etter forenklet prosess.  

Lindesnes kommune v/teknisk drift vurderer forholdet til pbl § 12-14, 2. ledd slik: 

1. Området A1 i gjeldende plan grenser mot vei og friområde. Om FR1 utvides til også å omfatte A1 i 

revidert plan så vil ikke dette på noe vis kunne påvirke gjennomføring av planen for øvrig. 

2. Endringen vil ikke influere på planens hovedrammer.  

3. Tiltaket vil styrke Njervesanden som offentlig friluftslivsområde både i omfang og kvalitet 

Konklusjonen er således entydig på at revisjonen kan gjennomføres etter forenklet prosess.      

 

8 Virkninger av forslaget 

8.1 Generelt 
Virkningen av foreslått endring vil være at det ikke lenger er avsatt særskilt areal til forretningsdrift i 

planen. For Njervesanden som offentlig friluftslivsområde er endringen utelukkende positiv. 

Kommunens tanker er å rive bygning og ringmur samt fjerne svartelistede planter før vi planerer og 

tilrettelegger arealet med parkering og tilrettelagte sittegrupper for bevegelseshemmede. I tillegg vil 

vi føre opp ny do ved undergangen der den allerede en gang er godkjent.  

Bygning og bygningsrester blir fjernet, det blir økt parkeringskapasitet og et område tilrettelagt for 

rasting og korttidsopphold for alle veifarende/besøkende. Det blir både en kvantitativ og kvalitativ 

forbedring, og i tillegg får vi tilgang til den ønskede tomt for å sette opp nytt toalett som er sterkt 

etterspurt. 

 

8.2 Barn og unges interesser 
Planlagte tiltak vil være særlig viktig for barn og unge da de ofte er de ivrigiste brukerne av de 

bademulighetene stranda gir.  

 



8.3 Folkehelse 
I et folkehelseperspektiv så vil tiltaket også være positivt da skjemmende anlegg fjernes og erstattes 

med tilrettelagte plasser for allmennheten (både parkering og opphold), inklusive 

bevegelseshemmede, samt enkel tilgang til stranda og nytt universelt tilrettelagt wc. 

 

8.4 Naturmangfold 
Endringen medfører ingen negative endringer i forhold til Naturmangfoldloven da det nå er 

bebygd/planert areal som skal tas i bruk til allment friluftsliv. 

 

8.5 Andre mulige virkninger/konsekvenser 
For eiere av de hytter/fritidsboliger som ligger nærmest på baksiden vil det trolig oppfattes svært 

positivt at kioskbygningen nå blir revet og tomta ryddet slik at de får tilbake mer av utsikten mot 

Njervefjorden. 

9 Kommentarer til innspill 
Følgende har respondert på melding: 

Statens Vegvesen 

Agder fylkeskommune 

Statsforvalteren i Agder 

Barn og unges representant 

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 

Sameiet Njervesanden Øst 

 

Melding om oppstart av reguleringsarbeid med herværende beskrivelse ble utsendt relevante 

offentlige instanser, samt aktuelle naboer/gjenboere som vist i vedlagte varslingsliste sist i juni 2021. 

Ingen offentlige institusjoner har merknader/uttrykt betenkeligheter med den varslede 

reguleringsendring. Av private så har «Sameiet Njervesanden Øst» gitt en detaljert tilbakemelding. 

Sameiet er i utgangspunktet positiv til reguleringsendringen, men har en del forutsetninger bl.a at 

det ikke må tilrettelegges for oppstilling av vogntog og ubegrenset/uregulert oppstilling av bobiler 

o.l.  Sameiet har ellers flere betraktninger som er mindre relevante i denne sammenheng. 

 

10 Oppsummering 
Alle som har uttalt seg til den aktuelle reguleringsendring har vært positive, og vi ser det derfor som 

naturlig at endringen kan gjennomføres som en mindre endring/forenklet prosess etter pbl § 12-14, 

2. ledd.  

 

 



 

 Vedlegg 

- Revidert plankart i hht. kommunens krav til kart (pdf og sosi) 

- Reviderte bestemmelser (word-format) 

- Varslingsliste 

- Innkomne merknader 

- Evt. andre dokumenter/rapporter 

 

 

 

Vigeland 16.09.21 

 

Ove Torland 

Rådgiver 

Lindesnes kommune 


