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1 Innledning 

Dette dokumentet viser hvilke endringer som er gjort i kommuneplankartet fra 
forrige kommuneplan (kommuneplanens arealdel 2011-2023). 
 
Endringene er beskrevet som endringer av arealformål (f.eks. «Bebyggelse og 
anlegg - boligformål», «LNF – spredt bolig»). Arealformålene brukes for å styre 
hvordan arealene i kommunen kan brukes og hvilke bygge- og anleggstiltak 
som er tillatte. I planbestemmelsene er det gitt bestemmelser til flere av 
arealformålene som detaljerer hvilken bruk og tiltak som er tillatte. 
 
Betegnelsene «nåværende» og «framtidig» refererer til arealstatus, der 
«framtidig» betyr at området har fått et nytt og annet arealformål enn i 
gjeldende plan. «Nåværende» betyr at arealformålet fra gjeldende plan er 
videreført.   
 
I tillegg er det på arealkartet brukt siffer som viser til grendenummer og «P» 
som viser til bestemmelse om perifere boligområder (Bebyggelse og anlegg – 
boligformål). For å skille mellom «LNF – spredt boligbebyggelse» «LNF – spredt 
næringsbebyggelse» er det brukt symboler i tråd med plankartforskriften (hus-
figur for bolig og fabrikk-figur for næring). 
 
Plankartet er også oppdatert med faresone flom som dekker store arealer langs 
vassdragene. 
 
Notatet er oppdatert i februar 2022 fra nr. 27 og utover. Nr. 27 til 38 viser 
arealformålsendringer som ble gjort før offentlig ettersyn, men som ikke ble 
dokumentert i denne endringsloggen. Nr. 33 og 34 viser arealformålsendringer 
som er gjort til sluttbehandling av planen. 
 
Fra nr. 42 og utover vises det endringer i hensynssoner. Rekkefølgen er i 
hovedsak gitt av SOSI-koden, og derfor kommer endringer i hensynssoner som 
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er gjort fra gjeldende plan til ny plan og fra plan til offentlig ettersyn til plan til sluttbehandling om 
hverandre. 
 
 
 

2 Tveter grend (grendenummer 2) 

Området for Tveter grend er endret fra «Bebyggelse og anlegg – uten underformål» til «LNF- spredt 
boligbebyggelse, framtidig». Området har grendenummer 2. 
 
 

 
 

Gjeldende plan  Ny plan 
 
 

3 Eng grend (grendenummer 3) 

Området for Eng grend er endret fra «Bebyggelse og anlegg – uten underformål» til «LNF- spredt 
boligbebyggelse, framtidig». Området har grendenummer 3. 
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Gjeldende plan  Ny plan 

 
 

4 Guthus grend (grendenummer 5) 

Området for Guthus grend er endret fra «Bebyggelse og anlegg – uten underformål» til «LNF- spredt 
boligbebyggelse, framtidig». Arealet er innskrenket fra gjeldende plan og tilpasset eksisterende 
eiendomsgrenser. Området har grendenummer 5. 
 

 
 

Gjeldende plan  Ny plan 
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5 Bjerkelia grend (grendenummer 7) 

Området for Bjerkelia grend er endret fra «Bebyggelse og anlegg – uten underformål» (oransje) er til 
«LNF – spredt boligbebyggelse, framtidig». Området har grendenummer 7. 
Næringsområdet er endret fra «Bebyggelse og anlegg – næringsbebyggelse» til «LNF – spredt næring, 
framtidig». 
 

  
Gjeldende plan  Ny plan 

 

6 Sukke grend (grendenummer 8) 

Området for Sukke grend med «Bebyggelse og anlegg – uten underformål» (oransje) er endret til «LNF 
– spredt boligbebyggelse, framtidig». Området har grendenummer 8. Boligtomta (gult) er videreført fra 
gjeldende plan og er markert med «P» for perifere boligområder. 
 

  
Gjeldende plan  Ny plan 
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7 Østenrød grend (grendenummer 9) 

Området for Østenrød grend med «Bebyggelse og anlegg – uten underformål» (oransje) er endret til 
«LNF – spredt boligbebyggelse, framtidig». Området har grendenummer 9. 
 

 
 

Gjeldende plan  Ny plan 
 

8 Nordby grend (grendenummer 10) 

Området for Nordby grend med «Bebyggelse og anlegg – uten underformål» (oransje) er endret til «LNF 
– spredt boligbebyggelse, framtidig». Området har grendenummer 10. 
 

  
Gjeldende plan  Ny plan 
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9 Bjerkedal grend (grendenummer 11) 

Området for Bjerkedal grend med «Bebyggelse og anlegg – uten underformål» (oransje) er endret til 
«LNF – spredt boligbebyggelse, framtidig». Området har grendenummer 11. 
 

 
 

Gjeldende plan  Ny plan 
 

10 Kure grend (grendenumer 12) og Kure byggeområde 

Området for Kure grend med «Bebyggelse og anlegg – uten underformål» (oransje) er endret til «LNF – 
spredt boligbebyggelse, framtidig». Området har grendenummer 12. Kure byggeområde er innskrenket i 
tråd med eiendomsforholdene. Arealformålet er endret fra «Bebyggelse og anlegg – uten underformål» 
til «Bebyggelse og anlegg – boligformål, framtidig». Disse er markert med P. 
 
 

 
 

Gjeldende plan  Ny plan 
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11 Ombustvedt bebyggelsesplan 

Området uten arealformål (hvitt) i gjeldende kommuneplan er endret til «Bebyggelse og anlegg – 
boligformål, nåværende» for boligtomtene i tråd med bebyggelsesplanen. Områdene er markert med P. 
Resten er avsatt som LNF. 
 

 
 

Gjeldende plan  Ny plan 

 
 

12 Bjerketvedt bebyggelsesplan 

Området uten arealformål (hvitt) i gjeldende kommuneplan er endret til «Bebyggelse og anlegg – 
boligformål, nåværende» for boligtomtene i tråd med bebyggelsesplanen. Områdene er markert med P. 
Resten er avsatt som LNF. 
 
 

  
Gjeldende plan  Ny plan 
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13 Johnsrød grend bebyggelsesplan 

Området uten arealformål (hvitt) i gjeldende kommuneplan er endret til «Bebyggelse og anlegg – 
boligformål, nåværende» for boligtomtene i tråd med bebyggelsesplanen. Områdene er markert med P. 
Resten er avsatt som LNF. 
 

  
Gjeldende plan  Ny plan 

 

14 Langerød hyttefelt 

Feltet for fritidsbebyggelse er tatt ut og arealet er omgjort til LNF. 
 

  

Gjeldende plan  Ny plan 
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15 Idrettsanlegg motorcross og travbane 

Området med idrettsanlegg er utvidet i tråd med reguleringsplanen. 
 

 
 

Gjeldende plan  Ny plan 
 

16 Nordby  

Reguleringsplanen for Nordby er beholdt som «Bebyggelse og anelgg – boligbebyggelse, nåværende».  
Boligtomtene lans veien er endret fra «Bebyggelse og anlegg – uten underfomål, nåværende» til  
«Bebyggelse og anlegg – boligformål».  Arealene er innskrenket mot skogkanten og noe pga dyrket 
mark. 
 
Det gamle asylmottaket og Nordbybråten er beholdt som «Bebyggelse og anelgg – uten underfomål, 
nåværende». 
 

  
Gjeldende plan  Ny plan 
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17 Skjønnerød 

Boligtomtene er endret fra «Bebyggelse og anlegg – boligbebyggelse, nåværende» til «Landbruk, natur- 
og friluftsområde – spredt boligbebyggelse, framtidig». Området med «Bebyggelse og anlegg – 
kombinert formål» er innskrenket i forhold til gjeldende plan i tråd med eiendomsgrensene. 
 

  
Gjeldende plan  Ny plan 

 

18 Holm Nordre 

Området med gårdstun er endret fra «Bebyggelse og anlegg – kombinert formål» til «LNF – spredt 
næringsbebyggelse, framtidig». Polygonet er tegnet slik at dyrket mark ikke inngår. 
Boligtomtene er endret fra «Bebyggelse og anlegg – boligformål» til «LNF- spredt bolig, framtidig». 
 

 

 
Gjeldende plan  Ny plan 
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19 Berg/Vestland 

Området med arealformålet «Bruk og vern av sjø og vassdrag» er innskrenket slik at det kun omfatter 
elva. Resten av områdte er gjort om til LNF. 
Boligtomtene er endret fra «Bebyggelse og anlegg – boligformål» til «LNF – spredt bolig, framtidig». 
 

  
Gjeldende plan  Ny plan 

 
20 Kirkebygden 

Området innenfor avgrensningen for sentrumsplanen er avsatt med hensynssone omforming. Diverse 
formål er endret til «Bebyggelse og anlegg – uten underformål, framtidig» 
 

  
Gjeldende plan  Ny plan 
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21 Gylder 

Asylmottaket er beholdt som «Bebyggelse og anlegg – uten underformål». 
Området for reguleringsplan for Gylderkollen boligfelt er beholdt som «Bebyggelse og anlegg – 
boligformål». De andre boligtomtene er endret til «Bebyggelse og anlegg – boligformål, framtidig» og 
markert med P. 
Hestegården er endret fra «Bebyggelse og anlegg- uten undreformål» til «Bebyggelse og anlegg – 
idrettsanlegg, framtidig» 
 

  
Gjeldende plan  Ny plan 

 
22 Grav 

Tomta er endret fra «Bebyggelse og anlegg – boligformål» til «LNF- spredt bolig». 
 

  
Gjeldende plan  Ny plan 
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23 Bjerkeli/Sønsterød 

Boligtomtene er endret fra «Bebyggelse og anlegg – uten underformål» til «LNF- spredt bolig, 
framtidig». Innspillsområdet ved Sønsterød er endret fra «LNF» til LNF- spredt bolig, framtidig». 
Sønsterød hyttefelt er beholdt som «Bebyggelse og anlegg – Fritidsbebyggelse, nåværende» og 
innskrenket i tråd med eiendomsforholdene. 
 

 
 

Gjeldende plan  Ny plan 
 

24 Paulshus 

Innspillsområdet Nordre Paulshus er endret fra «LNF» til «LNF- spredt næring, framtidig». 
Området for Guthus grend er innskrenket til å kun dekke boligtomtene. Arealformålet er endret fra 
«Bebyggelse og anlegg – uten underformål» til «LNF- spredt bolig». 



 

14/35   

  
Gjeldende plan  Ny plan 

 
 

25 Veker 

Boligtomtene er endret fra «Bebyggelse og anlegg – boligformål» til «LNF – spredt bolig, framtidig». 
Småbåthavn og parkeringsplass er endret til «LNF». 
 

  
Gjeldende plan  Ny plan 
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26 Skytebane – (arealformål og hensynssone støy (H220)) 

Området for skytebanen med arealformål idrettsanlegg er utvidet i tråd med reguleringen og også 
markert med faresone skytebane. Rundt skytebanen er det lagt inn hensynssone – andre støysoner 
(H220) i tråd med reguleringen. 
 

 
  

Gjeldende plan  Ny plan 
 

27 Eng 

Boligområdet er endret fra Bebyggelse og anlegg generelt (SOSI-kode 1001) i gjeldende plan til 
Boligbebyggelse (SOSI-kode 1110). Karttekniske justeringer mot LNF. 
 

 

 
Gjeldende plan  Ny plan 
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28 Hagen  

Fra Bebyggelse og anlegg generelt (SOSI-kode 1001) til Boligbebyggelse (SOSI-kode 1110). En del 
areal er tilbakeført til LNF. 
 

 
 

Gjeldende plan  Ny plan 
 

29 Vasstvet  

Boligeiendommer som ligger utenfor Svinndal tettsted er endret fra Bebyggelse og anlegg – boligformål 
(SOSI-kode 1110) til LNF – spredt bolig (SOSI-kode 5210). 
Eiendommer som i gjeldende plan er avsatt til næringsvirksomhet er i ny plan endret til LNF- spredt 
næring.  
 
 

  
Gjeldende plan  Ny plan 
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30 Skårnes 

Området er endret fra Boligbebyggelse (SOSI-kode 1110) til LNF spredt boligbebyggelse (SOSI-kode 
5210) 
 

  
Gjeldende plan Ny plan 

 

31 Berget 

Området er endret fra Boligbebyggelse (SOSI-kode 1110) til LNF spredt boligbebyggelse (SOSI-kode 
5210) 
 

 
 

Gjeldende plan Ny plan 



 

18/35   

32 Strømsnes 

Området er endret fra (1110) Boligbebyggelse til (5210) LNF Spredt boligbebyggelse. 
 

 

 
Gjeldende plan Ny plan 

 

33 Boliger utenfor Svinndal tettsted 

Området er endret fra (1110) Boligbebyggelse til (5210) LNF Spredt boligbebyggelse. 
 

  
Gjeldende plan Ny plan 
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34 Bolig sør for Fledsberg 

Eiendommen er endret fra (1110) Boligbebyggelse til (5210) LNF Spredt boligbebyggelse 
 

  
Gjeldende plan Ny plan 

 
 

35 Myreåsen hyttefelt 

Utstrekning av formålet er endret. 
 

  
Gjeldende plan  Ny plan 
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36 Rød, småbåthavn 

Endret fra 6230 Småbåthavn til 6001 Bruk og vern av sjø og vassdrag. Og fra 2080 Parkering til 5100 
LNF. 
 

 
 

Gjeldende plan  Ny plan 
 

37 Bruk og vern av sjø og vassdrag til LNF 

To områder som i gjeldende plan er vist som Bruk og vern av sjø og vassdrag (SOSI-kode 6230) er 
endret til LNF (5100). 
 

 
 

Gjeldende plan  Ny plan 
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38 Skytebane (Tveter eller Bråte) 

Karttekniske justeringer/justert avgrensning mellom Idrettsanlegg (SOSI-kode 1400) og LNF (SOSI-
kode 5100).  
 

  
Gjeldende plan  Ny plan 

 

39 Kjærnsrød gartneri, i Svinndal  

Kjærnsrød gartneri ble ved en feil endret fra LNF (SOSI-kode 5100) til LNF for spredt bolig-, fritids- og 
næringsbebyggelse (SOSI-kode 5200) på kartet som var til offentlig ettersyn. Til sluttbehandlingen 
endres plankartet tilbake til LNF (SOSI-kode 5100)  
 

 

 

 

 
Gjeldende plan  Plan til offentlig ettersyn høst 2021 

(fra kommunens innsynsløsning). 
Plan til sluttbehandling 
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40 Transformatorstasjon 

Transformatorstasjonen er avsatt til Boligbebyggelse (SOSI-kode 1110) i gjeldende plan og hadde 
samme arealformål i plankartet til offentlig ettersyn. Til sluttbehandling er området endret til Andre 
typer bebyggelse og anlegg (SOSI-kode 1500).  
 

   
Gjeldende plan  Plan til offentlig ettersyn høst 2021 (fra 

kommunens innsynsløsning). 
Plan til sluttbehandling 

 

41 Flesbergtjern 

I gjeldende plan har Flesbergtjern arealformål friluftsområde. Arealformålet ble videreført i plankartet 
som var til offentlig ettersyn. I plankartet til sluttbehandling er arealformålet endret til Bruk og vern av 
sjø og vassdrag (SOSI-kode 6001). 

 
 

   
Gjeldende plan  Plan til offentlig ettersyn høst 2021 (fra 

kommunens innsynsløsning). 
Plan til sluttbehandling 

 

42 Endringer i arealformål fra 2019 

Kartrevisjonen er basert på det plankartet som lå ute til offentlig ettersyn 2019. I denne revisjonen er 
det gjort karttekniske justeringer flere steder. Dette gjelder flere av hytteområdene der grensen mellom 
fritidsbebyggelse og LNF er justert. Det ble også gjort karttekniske justeringer på Våk for at plankartet 
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skulle stemme med reguleringsplanene. Det ble også gjort en arealformålsendring ved Berg vestre / 
Berg østre. Mindre veglinjer er tatt ut av plankartet (røde linjer). 
 
 

ENDRINGER I HENSYNSSONER 
43 Hensynssone støy (H210 og J220) 

I gjeldende plan er det satt av hensynssone støy for rød sone (H210) og gul sone (H220) langs 
fylkesveiene. I ny plan er hensynssonene avsatt i tråd med Statens vegvesens støyvarselkart fra 2018. 

  
Gjeldende plan  Ny plan 

 

44 Hensynssone faresone flom (H320) 

I gjeldende plan var det ikke avsatt hensynssoner/faresone flom. I planforslaget er det lagt inn 
hensynssoner/ faresone flom i tråd med aktsomhetssoner for flom. Hensynssonene er ikke individuelt 
nummerert, de heter alle sammen H320. 
 
 

45 Automatisk fredede kulturminner - (hensynssone båndlegging etter lov om 
kulturminner - H730)  

I gjeldende plankart ble automatisk fredete kulturminner avsatt med hensynssone båndlegging etter lov 
om kulturminner (H730) i tråd med daværende avgrensning av lokalitetene. Disse ble videreført i 
planen som var til offentlig ettersyn. Etter merknad fra kulturminnemyndigheten er oppdaterte data 
lastet ned fra kulturminnebasen Askeladden og lagt inn som hensynssoner. De største endringer er 
rundt Kirkebygden, som er vist i utsnittene over. Ellers er det mindre justering av hensynssonene noen 
få andre steder i kommunen.  
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Gjeldende plan  Plan til offentlig ettersyn høst 2021. (Blå 

utheving) 
Plan til sluttbehandling 

 
 

46 Automatisk fredete kulturminner markert med rune-R - hensynssone 
båndlegging etter kulturminneloven (H730) 

Små lokaliteter med automatisk fredete kulturminner (som er vist med rune-R i Askeladdens 
innsynsløsning) er i planen til sluttbehandling vist med rune-R for hensynssone båndlegging etter 
kulturminneloven – H730.  
 
 

  
 

Gjeldende plan  Plan til offentlig ettersyn høst 
2021 (fra kommunens 
innsynsløsning). 

Plan til sluttbehandling 

 
Automatisk fredete kulturminner med status uavklart er også vist med rune-R. 

 

47 Kulturminnelokalitet Våler kirke, hensynssone bevaring av kulturmiljø 
(H570_3) og båndlegging etter lov om kulturminner (H730)    

I gjeldende plan er Våler kirke med sin kirkegård fra middelalderen avsatt i plankartet med 
hensynssone båndlagt etter kulturminneloven (H730) og et større område avsatt med hensynssone 
bevaring kulturmiljø (H570). I planen til offentlig ettersyn var hensynssonen båndlagt etter 
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kulturminneloven (H730) feil avgrenset. I planen til sluttbehandling er hensynssonen H730 brakt i 
samsvar med avgrensningen i kulturminnebasen Askeladden. 
 
Området som er avsatt med hensynssone bevaring kulturmiljø har i planen fått nummer H570_3. 

 
 

  
 

Gjeldende plan  Plan til offentlig ettersyn høst 2021  Plan til sluttbehandling 
 
 

48 Kulturminnelokalitet Svinndal kirke og Svinndal kirkegård (hensynssone 
H570_8 og hensynssone båndlegging etter lov om kulturminner - H730)     

Svinndal kirkegård fra middelalderen er automatisk fredet etter kulturminneloven. Arealet er ikke 
avsatt med hensynssone i gjeldende plan. Svinndal kirke er imidlertid avsatt med hensynssone 
båndlagt etter lov om kulturminner (H730) i gjeldende plan, selv om kirken er listeført og ikke fredet. I 
planen som var til offentlig ettersyn ble et større areal avsatt med hensynssone båndlagt etter lov om 
kulturminner (H730) og kirken selv markert med rune-R. 

 
I planen til sluttbehandling er hensynssone båndlagt etter lov om kulturminner (H730) begrenset til 
avgrensningen i kulturminnebasen Askeladden.  Det er avsatt hensynssone bevaring kulturmiljø 
(H570_8) med samme avgrensning som H730 hadde til offentlig ettersyn. Rune-R for selve kirken er 
fjernet. 

 

   
Gjeldende plan  Plan til offentlig ettersyn høst 2021  Plan til sluttbehandling 
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49 Kirkeveien 65 – fjernet hensynssone båndlegging etter kulturminneloven 
(H730) 

I gjeldende plan og i plankartet til offentlig ettersyn er et areal i Kirkeveien 65 avsatt med 
hensynssone båndlegging etter kulturminneloven (H730). Fagmyndighet for kulturminnevern kjenner 
ikke til hva dette gjelder, og hensynssonen er fjernet i kartet til sluttbehandling. 
 

 
 

Plan til offentlig ettersyn høst 2021. Fra 
kommunes innsynsløsning. 

Plan til sluttbehandling 

 

 

 
50 Kirkebygden – Hensynssone bevaring kulturmiljø (H570_1) 

Kulturmiljøet Kirkebygden er avgrenset som kulturmiljø i fylkesplan for Østfold. I gjeldende plan er 
dette området avsatt som hensynssone bevaring kulturmiljø (H570). I plankartet til offentlig ettersyn 
var ikke hensynssonen komplett, da det var to huller i polygonet. I planen til sluttbehandling er 
hensynssonen riktig inntegnet. Hensynssonen har fått nummer H570_1. 
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Gjeldende plan  Plan til offentlig ettersyn høst 

2021  
Plan til sluttbehandling 

 

51 Fledsberg – hensynssone bevaring kulturmiljø (H570_2) 

I plankartet til offentlig ettersyn dekker hensynssone båndlagt etter lov om kulturminner (H730) et 
areal på Fledsberg nordre rundt våningshuset fra 1651. Etter merknad fra kulturminnemyndigheten 
er hensynssonen endret til hensynssone bevaring kulturmiljø (H570_2), siden huset ikke er fredet. 
Blå farge viser det aktuelle polygonet «valgt/aktivert» i tegneprogrammet. 

 

  
Plan til offentlig ettersyn høst 2021 (blå 
utheving) 

Plan til sluttbehandling 
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52 Berg vestre – Hensynssone bevaring kulturmiljø (H570_4) 

I gjeldende plan Berg vestre avsatt med hensynssone båndlegging etter lov om kulturminner (H730). 
Dette ble fulgt opp i planen som va til offentlig høring.  Etter merknad fra kulturminnemyndigheten er 
hensynssonen endret til hensynssone bevaring kulturmiljø (H570_4) siden bygningene ikke er fredet. 

 

  
Plan til offentlig ettersyn høst 2021 
(kommunens innsynsløsning) 

Plan til sluttbehandling 

 
 

53 Kastet Hensynssone bevaring kulturmiljø (H570_5) 

Hensynssonen er videreført fra gjeldende plan og har fått nummer H570_5. 
 

  

Gjeldende plan Ny plan 
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54 Ombustvedt Hensynssone bevaring kulturmiljø (H570_6) 

I gjeldende plan er det markert at reguleringsplanen for Ombustvedt gjelder. I planforslaget til offentlig 
ettersyn ble arealformål og henssynsoner fra bebyggelsesplanen lagt inn. 
 

  
Gjeldende plan  Ny plan 

 

 
55 Bernstøtten - Gylderåsen, hensynssone bevaring kulturminne (H570_7) 

Bernstøtten på Gylderåsen er i planen avsatt som hensynssone bevaring kulturmiljø (H570_7). 
Kulturminnet var ikke avsatt i gjeldende plan. 

 

  
Gjeldende plan Ny plan 

 
 

56 Svinndal miljøgate – fjernet hensynssone bevaring kulturmiljø 

I gjeldende plan og i plankartet til offentlig ettersyn er Svinndal miljøgate avsatt som hensynssone 
bevaring kulturmiljø (H570_3). I kartet til sluttbehandling er hensynssonen fjernet. 
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Plan til offentlig ettersyn høst 2021 (fra 
kommunens innsynsløsning). 

Plan til sluttbehandling 

 

57 Fjellet/Ravnsjøtjern – hensynssone H530 Friluftsliv.  (Hensynssone H110 
Drikkevann fjernet)  

I gjeldende plan er Fjellet/Ravnsjø avsatt med hensynssone drikke vann (H110). Denne hensynssonen 
er ikke lenger nødvendig, og den er derfor fjernet. Henssynsonen for friluftsliv er avsatt på plankartet. 
 

 
 

 
Gjeldende plan  Plan til offentlig ettersyn høst 2021 

(fra kommunens innsynsløsning). 
Plan til sluttbehandling 
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58 Mellom-Ros, hensynssone friluftsliv (H530) 

På Mellom-Ros er det et eksisterende friområde i gjeldende plan. For å tilrettelegge for friluftsliv på et 
større område er det avsatt hensynssone friluftsliv over arealformålet LNR og arealformålet Bruk og 
vern av sjø og vassdrag. 
 

  
Gjeldende plan  Ny plan 

 

59 Kirkebygden - hensynssone for landskap (H550_1) 

I fylkesplanens er kulturlandskapet i Kirkebygden markert som egen sone. I planforslaget til offentlig 
høring var hensynssonen for landskap sammenfallende med hensynssonen for kulturmiljø H570_1. 
Etter merknad er hensynssone landskap H550 oppdatert i tråd med avgrensningene i fylkesplanen. 
  

  
Plan til offentlig ettersyn høst 2021  Plan til sluttbehandling 
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60 Hensynssone landskap (H550_2)  

Hensynssonen er videreført fra gjeldende plan i ny plan. 
 

 
Ny plan 

 
 

61 Hensynssone landskap (H550_3) 

Hensynssonen er viderefør fra gjeldende plan i ny plan. 
 

 
Ny plan 
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62 Hensynssone landskap (H550_4) 

Hensynssonen er viderefør fra gjeldende plan i ny plan. 
 

 
Ny plan 
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63 Hensynssoner bevaring naturmiljø (H560) 

I gjeldende plan er det avsatt en hensynssone for bevaring naturmiljø (H560) ved Kirkebygden. 
Hensynssonen ble videreført i plankartet som var til offentlig ettersyn. Til sluttbehandling er 
hensynssonen fjernet. 
 

   
Gjeldende plan  Plan til offentlig ettersyn høst 2021 (blå 

utheving) 
Plan til sluttbehandling 

 

64 Hensynssone høyspenningsanlegg (H370) 

Gjeldende plan har ikke hensynssoner høyspenningsanlegg, og det ble heller ikke tatt med i plankartet 
som var til offentlig ettersyn. Etter merknad fra NVE er det lagt inn hensynssoner høyspenningsanlegg 
(H370) med følgende mål: 
 

STATNett SF 
420 kV – 21,5 m fra begge sider 
300 kV – 20 m fra begge sider  

ELVIA  
132 kV – 14,5 m fra begge sider  
52 kV - 10 m fra begge sider  

 
 

  
Plan til offentlig ettersyn høst 2021 (fra kommunens 
nettløsning) 

Plan til sluttbehandling 
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