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Strømsheia bestemmelser



Justneshalvøya



Justneshalvøya - bestemmelser

9. SPESIALOMRÅDER 
9.1  I spesialområder for bevaring tillates det ikke foretatt bygge- eller anleggsvirksomhet 
eller øvrige tiltak som kan komme i konflikt med forn- og naturminnene. 
 
9.2 Ruggesteinen og Kylleeika, med en sone på 15 m i radius, skal bevares i sin opprinnelige 
form. Skjøtsel av Kylleeika skal beskrives i en skjøtselsplan som skal godkjennes av 
kommunen. 





Kommunedelplan 

Hamrevann









Planbestemmelser

RETNINGSLINJER

Naturmiljø (pbl § 11-8 nr. c)

Innenfor areal avsatt til hensynsone naturmiljø skal eksisterende utvalgte 

naturtype hule- og grove eiker ivaretas, jf. Forskrift om utvalgte naturtyper 

etter naturmangfoldloven

Egen hensynsone:

5.12.7 Angitte hensynsoner

5.12.7.1 Naturmiljø

Det er avsatt hensynsone naturmiljø rundt 2 eiketrær som omfattes av 

forskrift om utvalgte naturtyper, hule og grove eiker. Avgrensningen er gitt 

med størrelse som skal ivareta forekomstene.



Utvalgte naturtyper – hule eiker



Kart-løsninger

www.Naturbase.no 

www.Skogoglandskap.no

www.Artsobservasjoner.no

Andre innsynsverktøy?

GISLINE



Naturmangfold i GISLINE

















Utvalgte naturtyper

http://wms.miljodirektoratet.no/arcgis/services/naturtyper_utvalgte/mapserver/WMSS

erver?

Naturtyper

http://wms.miljodirektoratet.no/arcgis/services/naturtyper_naturbase/mapserver/WM

SServer?

http://wms.miljodirektoratet.no/arcgis/services/naturtyper_utvalgte/mapserver/WMSServer
http://wms.miljodirektoratet.no/arcgis/services/naturtyper_naturbase/mapserver/WMSServer




Kommuneplanen -

arealbeskrivelse



§ 4. Forhold som 

skal avklares og 

belyses i 

reguleringsplanene

(pbl § 11-9 nr. 8)

Miljøoppfølging, -overvåkning og 

konsekvenser

• Planene skal avklare og belyse nødvendig

miljø oppfølging og miljøovervåkning, 

herunder

miljøgifter i småbåthavner både for

byggeperiodene og etter at planen er 

gjennomført.

• Det skal redegjøres for miljøkonsekvenser,

herunder klimakonsekvenser med særlig vekt

på transport. Planen skal dokumentere at 

hensynet

til kollektivtrafikkens fremkommelighet er 

forsvarlig ivaretatt på kort og lang sikt.

• Dersom det skal gjennomføres tiltak i 

områder

med sulfidholdige bergarter skal det

utarbeides tiltaksplan for å forhindre 

forurensende

avrenning.

• Naturmangfold skal utredes



Kommunens utsjekk

Naturmangfoldloven:

§ 7.(prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12)

Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving 

av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og 

ved forvaltning av fast eiendom. 

Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.

§ 8.(kunnskapsgrunnlaget)

§ 9.(føre-var-prinsippet)

§ 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning)

§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)

§ 12.(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)



§ 8.(kunnskapsgrunnlaget)

• Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er 

rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, 

naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av 

påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold 

til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.

• Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på 

generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, 

herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern 

av naturmangfoldet.



Hvordan ivaretar vi dette i Kristiansand?

Maler i kommunens saksbehandlingssystem P-360:



Mal, byggesak:

Naturmangfoldloven

• Naturmangfoldlovens sentrale prinsipper – kunnskapsgrunnlaget og 

miljørettslige prinsipper – skal legges til grunn ved myndighetsutøving 

etter naturmangfoldloven og annen lovgivning, herunder plan- og 

bygningsloven. 

• Sjekk kommunens database for biologisk mangfold. Kontakt parkvesenet 

i tvilstilfeller. Ved større tiltak, massetak/ utfylling bør det kreves en egen 

undersøkelse – f. eks. ved Agder Naturmuseum.



Naturmangfold - Forslag til tekst:

• På bakgrunn av dette vurderes tiltaket til ikke å komme i konflikt med 

naturmangfoldloven.  

• Naturmangfoldloven(utfyllende tekst)

• Naturmangfoldlovens sentrale prinsipper – kunnskapsgrunnlaget og 

miljørettslige prinsipper – skal legges til grunn ved myndighetsutøving 

etter naturmangfoldloven og annen lovgivning, herunder plan- og 

bygningsloven. 



§ 8. Kunnskapsgrunnlaget

Området er godt undersøkt med hensyn til naturmangfold. Resultater av registreringer ligger i naturbaser 

og artsdatabasen. Disse basene er sjekket og det er ikke registrert funn i tiltaksområdet. På denne 

bakgrunn vurderer plan- og bygningsetaten at tiltaket ikke vil komme i konflikt med biologisk mangfold. 

§9. Føre – var – prinsippet

Tiltaket er vurdert til ikke å utgjøre en risiko for alvorlige eller irreversible skader på naturmangfoldet, 

jamfør vurdering under § 8. Denne vurderingen er gjort på bakgrunn av at området allerede er godt 

undersøkt i forhold til biologisk mangfold. På denne bakgrunn finner plan- og bygningsetaten at det ikke 

foreligger grunner til å iverksette tiltak.

§10. Økosystemtilnærming og samlet belastning

Påvirkning av økosystemet er vurdert ut fra den samlede belastningen i området, og det er ikke funnet at 

dette tiltaket vil utgjøre en risiko for skader på økosystemet. 

§11. Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver

Tiltaket er vurdert til og ikke å påvirke naturmangfoldet i vesentlig grad, men det opplyses at det er 

tiltakshaver som er økonomisk ansvarlig for å begrense eller hindre skader på naturmangfoldet. 

§12. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder

Tiltaket som er omsøkt, er vurdert til ikke å påvirke naturmangfoldet i vesentlig grad, og en vurdering av 

hvilke teknikker og driftsmetoder som benyttes i forhold til samfunnsmessig resultat, blir dermed ikke 

retningsgivende i anliggende sak. 














