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1 Formål med områdereguleringen  
Formålet med områdereguleringen er å tilrettelegge området for boligutbygging med 
tilhørende infrastruktur og å fastsette føringer for senere detaljreguleringer for en trinnvis 
utbygging. 

2  Felles bestemmelser 

2.1 Planens innhold  

2.1.1 Arealformål (pbl. § 12-5): 
o Bebyggelse og anlegg – § 12-5 nr. 1 

o boligbebyggelse (1110): B1 - B13 
o barnehage (1161): BBH1 
o nærmiljøanlegg (1440): o_BNA1 - o_BNA3 

o Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – § 12-5 nr. 2 
o kjørevei (2011): o_SV1, o_SV2, o_SKV1.1, o_SKV1.2, o_SKV4, o_SKV7, 

o_SKV11, o_SKV12, 
o fortau (2012): o_SF1.1, o_SF1.2, o_SF4, o_SF7, o_SF11, o_SF12 
o gang-/sykkelvei (2016): o_SGS1, o_SGS2, o_SGS3.1, o_SGS3.2 
o annen veigrunn – tekniske anlegg (2018) 
o annen veggrunn – grøntareal (2019) 
o kollektivholdeplass (2073): SKH1 
o parkeringsplasser (2082): o_SPP1 
o angitte samferdselsanlegg og/eller infrastrukturtrasé (2900), trasé for ny 

tilførselsvei fra E39: o_SAA1 – o_SAA2  
o angitte samferdselsanlegg og/eller infrastrukturtrasé (2900), sykkelparkering: 

o_SAA3 
o Grønnstruktur - § 12-5 nr. 3 

o naturområde grønnstruktur (3020): GN1 –GN11 
o turdrag (3030): GTD1 –GTD2 
o kombinert grønnstrukturformål naturområde/turvei (3031): GT1 – GT19 

o Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift - § 12-5 nr. 5 
o landbruksformål (5110): LL1 

o Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone - § 12-5 nr. 6 
o naturområde i sjø og vassdrag (6610): o_VNV1  
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2.1.2 Hensynssoner 

I planen er avsatt følgende hensynssoner og bestemmelsesområder (pbl § 12-6): 
o Sikringssone - frisikt: H140 
o Andre sikringssoner - tunnel: H190 
o Faresone - høyspenningsanlegg: H370_1 – H370_2 
o Bevaring naturmiljø: H560 
o Båndleggingssone - båndlegging for regulering etter PBL: H710 
o Båndleggingssone - båndlegging etter lov om kulturminner: H730_1 – H730_4 
o Bestemmelsesområder: #1 - #6  

2.2 Kulturminner 

Dersom det under anleggsarbeidet i området oppdages kulturminner, skal arbeidet stanses 
og Vest-Agder fylkeskommune varsles.  

2.3 Tekniske planer 

Tekniske planer for vann, avløp, overvann, kabler mv. skal omfatte hele det aktuelle 
byggeområdet og nødvendige eksterne anlegg.  

2.4 Renovasjonsanlegg 

Det skal i hovedsak etableres felles nedgravde anlegg med god mulighet for sortering av 
avfall.  

2.5 Forurensede masser og svartelistede arter 

Uttak av evt. forurensede masser i området skal behandles iht. i gjeldende regelverk. Det 
skal i utgangspunktet brukes stedlige masser ved opparbeidelsen i planområdet. Dersom det 
skal føres masser inn i området skal disse være rene, også i forhold til å inneholde frø og 
plantedeler fra uønskede fremmede (svartelistede) plantearter. Svartelistede arter skal ikke 
benyttes i planområdet. 

2.6 Støy i anleggsfasen  

Tillatte grenseverdier for støy må overholdes også i anleggsfasen. Om nødvendig må det 
settes opp støyavskjerming. 

3  Krav om detaljregulering 

3.1 Plankrav 

For bygge- og anleggsområder B1 - B12 skal godkjent detaljregulering legges til grunn for 
gjennomføring av tiltak.  
 
Plankravet gjelder ikke massedeponier, uttak av masser eller oppfylling (grovplanering) og 
tilhørende anleggsveier. 

3.2 Krav til innholdet i detaljreguleringen 

3.2.1 Detaljreguleringen skal i nødvendig utstrekning vise (ikke uttømmende 
liste): 
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- formål 
- løsning og standard for atkomstveier/avkjørsler 
- tillatt utnyttelse  
- antall boenheter og boligtyper 
- tomteinndeling og byggegrenser 
- bebyggelsens høyde og takform 
- boliger som skal ivareta kravet om tilgjengelig boenhet  
- plassering og utforming av fellesarealer (lekeplasser, parkeringsplasser, turdrag mv.)  
- krav til parkering og evt. uteoppholdsareal 
- grønnkorridorer, turstier/snarveier 
- terrenginngrep og planeringshøyder 
- 3D-illustrasjoner av bebyggelse og anlegg 
- kommunaltekniske anlegg og energianlegg (trafo) 
- lokal overvannshåndtering 
- evt. eksisterende høyspentlinjer som skal fjernes/legges i bakken 
- sol- og støyforhold på lekeplasser 
- hensynssoner og sikringstiltak  
- rekkefølge for gjennomføring av fellesanlegg 
- støyvurderinger og eventuelle støydempende tiltak. 
- løsninger for renovasjon 

 
3.2.2 Tilgjengelighet for alle  

Minst 50 % av nye boenheter innenfor hvert delområde skal ha samtlige hovedfunksjoner i 
boligens hovedetasje (inngangsetasje). Disse boenhetene skal da tilfredsstille kravene til 
tilgjengelighet. Ved detaljregulering skal det angis hvilke tomter/boenheter som kravet skal 
gjelde for. 
 

3.2.3 Terrenginngrep og grønnstruktur 
Det må i detaljreguleringene redegjøres for hvordan terrenginngrep skal avsluttes mot 
naturlig terreng, slik at avslutninger/overganger i størst mulig grad kan etableres uten store 
skjæringer og fyllinger ved opparbeidelse av bygge- og anleggs-områdene. Formålsgrensen 
mot grønnstrukturområdene kan justeres inn i regulert bygge- og anleggsområde for å oppnå 
at anlegg, tomteopparbeidelse og bebyggelse er best mulig tilpasset omkringliggende 
terreng og landskap. Det skal videre tas hensyn til landskap og silhuettvirkning ved 
tomteopparbeidelse og plassering av bygg og anlegg. Fyllinger skal jordkles og tilsås. 
Detaljregulering skal redegjøre for hvordan tilstøtende grønnstrukturområder evt. skal 
tilrettelegges for tilgjengelighet og opphold.  Kommunen kan kreve at forslag til løsninger 
dokumenteres vha. snitt, 3D-modell, perspektiver mv. 
 
Forslag til detaljregulering skal vise mulige løsninger for opparbeidelse av lekeplasser, stier/ 
grønnkorridorer, overganger mellom tomtearealer og utforming av tilliggende grønnstruktur-
områder. Det må sikres grønnkorridorer/stiforbindelser fra veinettet i byggeområdene ut til 
turveinettet. 
 
Til detaljregulering for delområdene B2, B3, B10 og B11 skal det utarbeides landskaps-
analyse. Landskapsanalysen skal ha vurderinger både med nær- og fjernperspektiv. 
Analysen skal gi vurderinger om de landskapsmessige virkningene for ulik type bebyggelse, 
samt gi en anbefaling av type bebyggelse og avgrensning av byggeområdet spesielt i 
randsonene mot vest for B2 og B3, mot sør for B10 og mot sør og sør-øst for B11.  
 
Detaljregulering for delområde B2 skal vise trasé for turvei som erstatning for eksisterende 
skogsvei mellom campingplass og o_BNA1 (Koppermyra).  
 
Detaljregulering for delområde B3 skal vise trasé for turvei mellom B3 og o_BNA1 
(strøkslekeplass og ballbane).  
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Detaljregulering for delområde B4 skal vise trasé for turvei mellom B4 og o_BNA2 
(akebakke). Turveien skal etableres med belysning.  
 
Detaljregulering for delområde B11 skal vise grønstrukturområde med turveitrasé mellom 
GT9 og GT10 (Adkomst til nærmiljøanlegg o_BNA3). Det skal være et sammenhengende 
grøntdrag som forbinder turstiene.    
 

3.2.4 Massedeponi 
Det skal i detaljregulering redegjøres for behovet for og utforming av massedeponier og – 
uttak, evt. med avbøtende tiltak, ved detaljregulering av det området som utløser behovet. 
Jfr. punkt 5.1. 
 

3.2.5 Klima og miljøforhold 
Forslaget til detaljregulering skal beskrive løsninger med fokus på miljø- og klimavennlige 
valg. Det skal komme tydelig fram av planbeskrivelsen en intensjon/forventning om miljø- og 
klimavennlige løsninger. 

4 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

4.1 Før tillatelse til tiltak i planområdet 

4.1.1 Fordeling av arealverdier og kostnader 
Før det gis tillatelse til tiltak nevnt i plan- og bygningsloven § 20-1 innenfor planområdet må 
det ved skriftlig avtale mellom berørte parter, eller ved jordskifte iht. jordskifteloven § 2 
bokstav h, jf. § 5 annet ledd, ha kommet i stand en ordning for fordeling av arealverdier og 
kostnader ved ulike felles tiltak. 
 

4.1.2  Bruk av løsmasser 
Før oppfylling av områder kan gjennomføres skal jordlaget fjernes og deponeres for gjenbruk 
innenfor planområdet.  

4.2 Før igangsettingstillatelse  

4.2.1 Før det kan gis igangsettingstillatelse for tekniske anlegg skal: 
o tekniske planer for vei (inkludert kjørevei, fortau, g/s-veg og kollektivstopp), 

vannforsyning, avløp og overvann være godkjent av Mandal kommune.  
o tekniske planer for samlevei o_SV2, for atkomstvei o_SKV1.1, o_SGS1 og SKH1 

være godkjent av Statens vegvesen.  
 

4.2.2 Før det kan gis igangsettingstillatelse for tekniske anlegg, massedeponi/ 
masseuttak eller tomteopparbeidelse skal:  

o utvalgte naturtype med hensynssone H560_1 være sikret.  
 

4.2.3 Før det kan gis igangsettingstillatelse for tekniske anlegg, massedeponi/ 
masseuttak eller tomteopparbeidelse for delområde B10 skal:  

o utvalgte naturtype med hensynssone H560_2 være sikret.  
 

4.2.4 Før det kan gis igangsettingstillatelse for tekniske anlegg, massedeponi/ 
masseuttak eller tomteopparbeidelse for del av område B11 under høy-
spentlinjen skal:  

o høyspentlinjen innenfor bestemmelsesområde #6 være lagt i jordkabel i samsvar med 
godkjente tekniske planer. 
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4.2.5 Før det kan gis igangsettingstillatelse for tekniske anlegg, massedeponi/ 

masseuttak eller tomteopparbeidelse for område B12 skal:  
o dispensasjon fra kulturminneloven for frigivelse av automatisk fredet kulturminne Id. 

240013 (bestemmelsesområde #5) være gitt av kulturvernmyndighetene. 
 

4.2.6 Før det kan gis igangsettingstillatelse til oppføring av nye boliger i 
delområdene B1 – B12, eller barnehage BBH1, skal:   

o avkjørsel til område B13 være etablert.  
o utomhusplan for nærmiljøanleggene o_BNA1 – o_BNA3 være godkjent.  

 
4.2.7 Før det kan gis igangsettingstillatelse til barnehage BBH1, skal:   
o utomhusplan for barnehagetomten være godkjent. 

4.3 Før brukstillatelse 

4.3.1 Før det kan gis brukstillatelse til boliger i B1 –B12 eller barnehage BBH1 skal 
turdrag/turveier/terrengstier være etablert i følgende rekkefølge:  
 

Traséer Byggeområde 
GTD1  B1 eller BBH1 
GTD2, hovedtrase B4 eller B5 
GTD2, forbindelse mot 
B12 

B12 

GT1 B1-2 
GT2 B2 
GT4 B4 
GT6 B3 eller B6 
GT7 B3 
GT10 og GT11 B7, B8, B9, B10, B11 eller 

B12 
GT16 B7 
GT17 B12 
GT18 B5, B7 eller B12 
GT19 B8 

  
 

4.3.2 Før det kan gis brukstillatelse til boliger i B1 – B12 skal:  
o nærmiljøanlegg o_BNA1 være etablert med ballbane og strøkslekeplass i samsvar 

med godkjent utomhusplan.  
o nærlekeplasser, turdrag og andre fellesområder internt i delområdene være ferdig 

opparbeidet i det aktuelle delområdet. 
o kjørevei fram til det aktuelle delfeltet, samt tilhørende fortau eller gang-/sykkelvei 

være etablert.  
o sykkelparkering oSAA3 og kollektivstopp langs Holumsveien være etablert.  

 
4.3.3 Før det kan gis brukstillatelse til boliger i B1 - B3 eller brukstillatelse til 

boliger i det 4. delfeltet (jf. pkt. 4.5) skal:  
o gang-/sykkelvei langs Marnarveien være etablert i tråd med reguleringsplan: 

«Områderegulering for Holumsveien med tilhørende gang-/sykkelvei fra Kanten til 
Vik, plan-ID 201302» på strekningen fra og med o_GS02 til og med o_GS12.  
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o samlevei o_SV2 med tilhørende anlegg fra Marnarveien fram til nærmiljøanlegg 
o_BNA1 være ferdig etablert.   

 
4.3.4 Før det kan gis brukstillatelse til boliger i delfelt...  
o B4 – B12 skal skolevei o_SGS3 være ferdig etablert. I skolevei inngår gang-

/sykkelvei langs samlevei o_SV2 fram til kryss med atkomstvei o_SKV7, fortau langs 
atkomstvei o_SKV7 og gang-/sykkelvei o_SGS3.1 – o_SGS3.2 ut til nåværende E39. 

o B2 eller B3 skal gang/og sykkelvei SGS5 samt forbindelse fram til samlevei o_SV2 
være ferdig etablert.  
 

4.3.5 Før det kan gis brukstillatelse til boliger i område B1 – B6 eller barnehage 
BBH1 skal:  

o nærmiljøanlegg o_BNA2 være etablert med akebakke/område for vinterlek og 
tilhørende belysning, i samsvar med godkjent utomhusplan.  

 
4.3.6 Før det kan gis brukstillatelse til boliger i område B7 – B12 skal: 
o nærmiljøanlegg o_BNA3 være gjennomført med trimstasjon for voksne, sandvolley-

ballbane, grillplass og sitteplasser i samsvar med godkjent utomhusplan. 

4.4 Samtidighet 

4.4.1 Parkeringsplass o_SPP1 
Parkeringsplass o_SPP1 skal etableres og ferdigstilles samtidig med atkomstvei 
o_SKV1.1. 

4.4.2 Kulvert under o_SKV12 
Samtidig med etablering av kjøreveg o_SKV12 skal det etableres kulvert for å 
lede turdrag GDT2 under veien o_SKV12.  

4.5 Trinnvis utbygging 

Det kan settes i gang opparbeidelse i inntil 3 delområder samtidig. Deretter må minst ett av 
de igangsatte delområdene være ferdig opparbeidet med tekniske anlegg, grovplanerte 
tomter og minst 50 % av de regulerte boligene tatt i bruk, før det kan gis igangsettings-
tillatelse i nytt delområde. Til enhver tid skal det være maksimalt 3 delområder under 
opparbeidelse. 

5 BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL  

5.1 Bebyggelse og anlegg 

Ved trinnvis utbygging skal områder som ikke er ferdigstilt holdes planert og ryddet. 
Områdene skal i nødvendig grad kunne benyttes av utrykningskjøretøyer i forbindelse med 
brann etc.  
 
Ved trinnvis utbygging kan det, dersom det er avdekket behov for dette ved detaljregulering i 
et annet delområde, etableres massedeponi/masseuttak/grovplanering i et delområde som 
ikke ennå er detaljregulert. Eventuelle massedeponier/masseuttak eller grovplanering må 
utføres skånsomt i terrenget og slik at anlegget er til minst mulig sjenanse for omgivelsene, 
og skal ikke legge føringer for senere detaljregulering av delområdet. Massedeponier/masse-
uttak eller grovplanering kan etableres med en avstand til grønnstrukturområder på minimum 
30 meter. Anleggsvei til massedeponi skal følge planlagt samlevei.  
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5.1.1 Boligbebyggelse 
Delområdene B1 – B12 kan benyttes til boligbebyggelse. Hvert delområdene nyttes til små-
husbebyggelse med hovedvekt på konsentrerte boligtyper, med innslag av eneboliger og 
blokker/lavblokker der terreng og omgivelser (landskap/ terreng og bebyggelse) ligger til rette 
for dette. Utnyttelse, antall boenheter, hustyper (herunder arkitektonisk utførelse) mv. 
fastsettes ved detaljregulering.  
 
Ved oppføring av konsentrert bebyggelse med 2 eller flere leiligheter skal det etableres uttak 
for ladestrøm til el-bil og el-sykler med minst 1 uttak pr. boenhet.  
 
Delområde B13 er eksisterende boliger på eiendommene gnr 48, bnr 3 og gnr 48, bnr 4. Det 
tillates ikke nye boenheter i dette delområdet. Byggeareal som ligger utenfor etablerte 
boligeiendommer kan benyttes som tilleggsareal til boligeiendommene. Tillatt utnyttelse 
fastsettes til maks 250 m2 pr tomt eller maksimalt BYA = 30 %. Ved nybygg må 
byggegrenser følges.  
 
 

5.1.2 Barnehage  
Område BBH1 kan benyttes til barnehagetomt. Barnehage med bebyggelse og tilhørende 
utearealer kan gjennomføres på grunnlag av godkjent områderegulering. Det skal utarbeides 
utomhusplan for barnehagetomta, og denne planen skal vise:  

o plassering av alle bygninger 
o adkomst, parkering og sykkelparkering 
o eksisterende og planert terreng inkl. terrengtilpasning til naboeiendommer 
o inngjerding med porter 
o løsning for utearealene inkl. lekearealer/lekeutstyr/parkutstyr, belegg/markdekke, 

vegetasjon, belysning etc. 
 
Området kan fylles opp til maks k. +21. Ved oppfylling må nytt terreng tilpasses til tilstøtende 
byggeområder. Tomten kan planeres ut til formålsgrense i øst. 
 
Innenfor området tillates det en maksimal utnyttelsesgrad BYA = 30 %.  
 
Maksimal møne- og gesimshøyde er 11,5 meter målt fra topp gulv.  
 
Bebyggelsen kan ha saltak, pulttak eller flatt tak. Det tillates takterrasse. Takflater skal ha 
ikke-reflekterende farge.  
 
Tekniske installasjoner skal inngå i byggets volum og takform som en integrert del av 
arkitekturen. Tekniske installasjoner skal bygges inne og skal samles i den grad det er mulig, 
og samlet areal skal ikke overstige 10 % av byggets totale takflate. Tilbaketrukket 
takoppbygg for tekniske installasjoner og heistårn kan tillates inntil 1,0 meter over faktisk 
gesims-/ mønehøyde på bygget.   
 
Antall parkeringsplasser skal tilsvare minimum 4 p-plasser pr barnehageavdeling. I tillegg 
skal det etableres minst 2 sykkelparkeringsplasser pr avdeling. Sykkelparkering skal være 
under tak. 50 % av parkeringsplassene skal ha lademulighet for el-bil/el-sykkel, og minimum 
10 % av parkeringsplassene skal være HC-tilpasset. Parkeringsplasser skal etableres med 
fast dekke og oppmerkede plasser. 
 

5.1.3 Nærmiljøanlegg 
Nærmiljøanlegg skal prosjekteres og opparbeides etter godkjent utomhusplan. Områdene 
skal samlet sett gi et variert tilbud for å fremme lek og folkehelse med tanke på alle 
aldersgrupper og årstider. 
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Ved planlegging og opparbeiding av nærmiljøanlegget o_BNA1 må det tilrettelegges for en 
mulig midlertidig omlegging av samleveien i forbindelse med etablering av miljøtunnel for 
tilførselsveien. 
 
Område o_BNA1 skal oppfylle kommunens krav til strøkslekeplass og ballbane og er 
planområdets primærområde for lek for barn og unge. Området opparbeides iht. «Normaler 
for uteområder i Mandal kommune».  
 
Område o_BNA2 skal fungere som tilrettelagt nærfriluftsområde med god kontakt til større 
områder med friluftsinteresser utenfor planområdet. Området kan opparbeides med ake-
bakke / tilrettelegging for vinterlek fra grensen mot BBH1 og østover. Akebakke, område for 
vinterlek og adkomst fram til o_GTD2 skal ha belysning etter samme krav som «strøks-
lekeplass» iht. «Normaler for uteområder i Mandal kommune». Området kan tilrettelegges 
med f.eks. gapahuk, grillplass, gangbru for å komme over våte områder og stier f.eks. mot 
Aurebekkvatnet. Tiltak må ikke berøre, skade eller tildekke registrerte automatisk fredede 
kulturminner id 240125 og 240128 med tilhørende sikringssone. 
 
Område o_BNA3 skal fungere som område for fysisk aktivitet rettet mot unge og voksne, og 
skal knyttes opp mot turstinett i grønnstrukturen i og rundt bebyggelsen. Området kan 
opparbeides med trimstasjon for voksne, sandvolleyballbane og grillområde med sitteplasser 
med benker ved utsiktspunkt og liknende.  

5.2 Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Dimensjoneringsgrunnlag som beskrevet i planbeskrivelsen avsnitt 6.5.2 «Samleveien» og 
6.5.3 «Atkomstveier», skal legges til grunn ved teknisk prosjektering av veianleggene. Ved 
gjennomføring kan høydene justeres inn til +/- 0,5 m i forhold til høydene som er angitt i 
områdereguleringen. For veianlegg som ikke er gjennomført eller planlagt/prosjektert ved 
vedtak av ny veinorm i Mandal kommune (som avløser retningslinjene vedtatt i 2003), skal 
den nye veinormen benyttes.    
 
Areal som er regulert til vei, men som ikke er nødvendig for å sikre drift og vedlikehold av 
veien kan nyttes som del av tilstøtende areal.  
 
Tekniske planer for veianleggene må i tilstrekkelig grad redegjøre for teknisk utførelse og 
anleggsmessig gjennomføring. Kommunen kan i tillegg kreve illustrasjoner som viser den 
estetiske utformingen av anlegget. 
 

5.2.1 Vei 
Samlevei o_SV2 kan etableres trinnvis.  
 
Kryss på samleveien er angitt med pilsymboler på plankartet. Kryssenes plassering tilpasses 
ved detaljregulering. Utforming av kryssing for gang-/sykkelvei fastsettes i detaljregulering. 
 
 

5.2.2 Fortau 
Fortau langs o_SKV7 (skolevei) skal etableres med belysning og fysisk skille i form av 
autovern /gjerde mot kjørevei. 
 

5.2.3 Gang-/sykkelveier 
Det skal etableres belysning langs alle gang- og sykkelveier.  
 
Gang-/sykkelvei o_SGS3.2 kan nyttes som kjøreatkomst til tilhørende eksisterende 
bebyggelse.  
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SGS5 etableres som gang og sykkelvei med bredde 2,5m og stigning på maksimalt 10%.  
 
 

5.2.4 Annen veigrunn – tekniske anlegg 
Annen veigrunn nyttes til tekniske anlegg, overvannsgrøfter og snøopplag. 
 

5.2.5 Annen veigrunn - grøntareal 
Områdene kan fylles opp/endres for å minimere skjæring/fylling mellom veianlegg og grønn-
strukturområder. Ferdig opparbeidet kan områdene benyttes som en del av grønnstrukturen.  
 

5.2.6 Parkeringsplass  
Parkeringsplass o_SPP1 nyttes av allmennheten i forbindelse med bruk av friluftsområdene i 
og utenfor planområdet. Plassen skal opparbeides med fast dekke og oppmerking av p-
plasser. 
 

5.2.7 Angitte samferdselsanlegg, o_SAA1-3 
I område o_SAA1 og o_SAA2 kan det etableres tilførselsvei i samsvar med vedtatt 
kommunedelplan.  
 
I område o_SAA3 kan det etableres sykkelparkering. Sykkelparkeringen skal ha være 
overbygd og ha låsemulighet. Det må legges til rette for minst 30 sykler med minste bredde 
0,75 m. 

5.3 Grønnstruktur 

5.3.1 Naturområder  
Naturområder GN skal i hovedsak opprettholdes med naturlig terreng og vegetasjon. Tiltak 
som fremmer bruken iht. reguleringsformålet er tillatt, når dette utføres i tråd med godkjent 
detaljregulering eller utomhusplan.  
 

5.3.2 Turdrag 
Turdrag GTD nyttes til stiforbindelser gjennom området og ut til friluftsområder utenfor 
planen. Turdragene skal ha standard minst tilsvarende «Turvei».   

o GTD1 skal etableres som turvei. 
o GTD2 skal etableres som turvei med belysning fram til o_BNA2. Det skal også 

etableres en trase mot delområde B12 med standard som turløype.  
 

5.3.3 Turvei  
Turveier er avsatt på plankartet med bredde 10 m. Hensikten er at turveien skal tilpasses 
best mulig til terreng innenfor den regulerte traséen. Turveinettet skal merkes langs traséene 
og ved startpunkt. Turveiene skal ha følgende standard: 

o «Turvei» med bredde 2,0 m og gruset dekke. Dette gjelder GTD1, GTD2.  
o «Turløype» med bredde 1,4 m og gruset dekke. Dette gjelder alle tilførsler fra 

byggeområder og ut til turstinett som blir regulert i detaljregulering og i tillegg 
følgende turveier: turvei GT4 (mellom B4 og o_BNA1), turvei GT10 og GT11 (mellom 
B11 og o_BNA3) og turvei GT19 (mellom B8 og gang-/sykkelvei o_SGS2 (snarvei til 
skolevei)).  

o «Terrengsti». Gjelder øvrige turveier. Terrengstier kan tilrettelegges med 1,0 m gruset 
bredde, og ellers minimale terrenginngrep som flytting av stein og tilrettelegging av 
trinn i bratt terreng for bedre fremkommelighet.  

5.4 Landbruks-, natur- og friluftsområder 

5.4.1 Landbruksområde LL1  
Området nyttes til tradisjonell landbruksdrift, ev. til parselldyrking. 
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Innenfor byggegrensen kan det settes opp et redskapsbygg til bruk for landbruksarealet. 
Utnyttelse for bygget er på inntil 220m2 BYA, mønehøyde maks 7m, og maksimal 
gesimshøyde 4m. Bygget skal ha saltak. 

5.5 Bruk og vern av sjø og vassdrag 

5.5.1 Område o_VNV1 
Området nyttes til rekreasjon og friluftsliv. Tiltak som fremmer bruken iht. reguleringsformålet 
er tillatt, når dette utføres i tråd med godkjent detaljregulering eller utomhusplan. 

6  Bestemmelser til hensynssoner 

6.1 Frisiktsone H140  

Innenfor frisiktsonene skal terrenget ikke anlegges høyere enn veienes planum. Det er ikke 
tillatt å beplante eller på annen måte benytte arealene innenfor frisiktsonen slik at fri sikt blir 
hindret over 0,5 m over veienes planum. 

6.2 Sikringssone H190 

Det er ikke tillatt å utføre tiltak (sprenging, boring mv.) i området som ikke omfatter selve 
tunnelen eller etablering av byggegrop for bebyggelse iht. godkjente detaljreguleringer og 
gitte byggetillatelser. 

6.3 Høyspenningsanlegg H370 

Det er ikke tillatt å gjennomføre anleggsvirksomhet eller oppføre konstruksjoner innenfor 
hensynssonen, uten særskilt tillatelse fra anleggseier. Forsiktig tilrettelegging av stier/ 
turløyper og rekreasjonstiltak er tillatt. 

6.4 Bevaring naturmiljø H560_1, H560_2 

Det er ikke tillatt å fylle eller grave i områdene eller utføre andre tiltak i eller nær områdene 
som kan ødelegge eller skade naturverdiene. Områdene må sikres med fysisk avsperring og 
merking i anleggsperioder for å unngå skader på trær og rotsystem.  

6.5 Båndlegging etter Lov om kulturminner H730-1 – H730_4 

Det ikke tillatt å gjennomføre tiltak eller inngrep som kan berøre, skade eller tildekke/skjule 
kulturminnet med tilhørende sikringssone. 

6.6 Båndlegging for regulering etter pbl H710 

Innenfor området skal det detaljreguleres ny tilførselsvei mellom E39 og Mandal by, med evt. 
tiltak og begrensninger langs traséen. 
 
Løsninger for samlevei o_SV2 må samordnes med etableringen av ny tilførselsvei o_SAA1 
innenfor hensynssone H_710. Løsning for planskilt kryssing må sikre at begge veianleggene 
kan gjennomføres uavhengig av rekkefølge.  
 
Løsninger for planskilt kryssing mellom samlevei o_SKV1 og ny tilførselsvei o_SAA1 
innenfor hensynssone H_710 må samordnes slik at begge veianleggene kan gjennomføres 
uavhengig av rekkefølge.  
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7 Bestemmelser til bestemmelsesområder #1 

7.1  #1 Tilførselsvei 

Ved opparbeidelse av området må det legges til rette for senere gjennomføring av tilførsels-
veien fra E39 til Mandal by. Det er ikke tillatt å oppføre bebyggelse innenfor området før 
tilførselsveien er gjennomført.  

7.2  #2 - #4 Oppfylling av terreng 

I områdene kan terrenget fylles opp for å jevne ut terrenget mot tilstøtende anlegg/areal.  

7.3  #5 Kulturminne 

Automatisk fredet kulturminne id. 240013 (bestemmelsesområde #5) må være frigitt ved 
dispensasjon fra kulturminneloven før det kan gjennomføres tiltak som berører kulturminnet. 
Nærmere vilkår for dispensasjon fastsettes av kulturvernmyndighetene. 

7.4  #6 Høyspentlinje 

Høyspentlinjen skal legges i jordkabel i forbindelse med opparbeidelse av området innenfor 
bestemmelsesområdet.  

8  Dokumenter som gis juridisk virkning gjennom henvisning i 
bestemmelsene 

 Planbeskrivelsens avsnitt 6.5.2 «Samleveien» og 6.5.3 «Atkomstveier» gjøres juridisk 
bindende for dimensjonering av vei i planområdet.   

 
 «Normaler for uteområder i Mandal kommune», vedtatt i Bystyret 19.06.16, eller 

dokument som erstatter denne. 
 
 
Vedtatt i bystyret: xx.xx.xxxx 
 
………………………… 
Ordførers underskrift 


