
Planid Plannavn Vedtaksdato Merknad

19470001 Breidablikk- Sverdstad 17.04.1947 Planen er utdatert - bør oppheves.

19510001 Laskenområdet 27.02.1951

Utnyttelse, garasjestørrelse m.m er utdatert og bør overstyres. Byggegrense mot 

vei er til en viss grad overholdt og området mister sin bygningsmessige struktur 

om dette ikke videreføres.

19510002  Hasle                                     27.04.1951

Planens innhold om utnyttelse, størrelse på garasje, m.m. er utdatert og i stor 

grad ikke overholdt ved nyere byggesøknader. Planen bør oppheves.

19520002 Bugårdsområdet               25.07.1952

Planen består av fem mindre fragmenter. Bestemmelser er utdatert. 

Grønnsturktur er ivaretatt i kommuneplanen. Planen bør oppheves.

19540002 Mosserød 17.11.1954

Utnyttelse, garasjestørrelse m.m er utdatert og bør overstyres. Byggegrense mot 

vei er til en viss grad overholdt og området mister sin bygningsmessige struktur 

om dette ikke videreføres. 

19540004 Kolonihaven 01.11.1954

Planen er i stor grad utdatert. Veier ligger flere steder på den private boligtomten. 

19540005 Park -Mogt- Skiringssalveien 08.09.1954

Planens innhold om parkareal og barnehage overstyres av andre, nyere 

reguleringsplaner og kommuneplanen. Resten soom er veiareal kan oppheves.

19580006 Skaustubakken 20.10.1958

Planens innhold er utdatert. Byggegrenser mot vei er ikke overholdt. 

19590003 Mosserød - Hovland 29.07.1959

Planens innhold er utdatert og i stor grad ikke overholdt i nyere byggesøknader. 

Byggelinje mot vei er til en viss grad overholdt og området vil miste noe av sin 

bygningsmessige struktur dersom ikke dette videreføres. 

19600006 Tangen - Buer 30.09.1960

Planens innhold er utdatert og i stor grad ikke overholdt ved nyere 

byggesøknader. 

19620004 E1 Stokke skole Bokemoa 21.11.1973 Planen mangler bestemmelser (gamle?). Mange parseller og endringer

19620005 Åsly 19.02.1962

Delvis erstattet av nyere planer. Utdatert. Byggelinjer er i stor grad opprettholdt. 

19620006 Bokemoa 31.08.1962

Planen mangler bestemmelser. Grøntområde i reg.plan er bolig i arealdelen. 



19630003 Nordre Lunden 27.03.1963

Planens innhold om utnyttelse, størrelse på garasje, m.m. er utdatert og i stor 

grad ikke overholdt ved nyere byggesøknader. Byggegrenser mot vei er til en viss 

grad overholdt og området vil miste noe av sin bygnigsmessige struktur dersom 

ikke dette videreføres. Mange parseller.

19630004 Hauanåsen 07.08.1963

Planens innhold er utdatert og i stor grad ikke overholdt ved utvikling av området 

og  nyere byggesøknader. Tomteinndeling og veiføring er ikke overholdt

19630005 Prestegårdsskogen 03.09.1963

Planens innhold er utdatert. Området for fredet kulturminne er inntatt i 

kommuneplanens arealdel. Reguleringsplanen fanger ikke opp dette.

19640001 Nygårdsområdet nord for Nygårdsveien 14.02.1964

Planens innhold om utnyttelse, størrelse på garasje, m.m. er utdatert og i stor 

grad ikke overholdt ved nyere byggesøknader. Byggegrenser mot vei er til en viss 

grad overholdt og område vil miste noe av sin bygnigsmessige struktur dersom 

ikke dette videreføres.

19640002 Kapteinløkka 14.02.1964

Planens innhold om utnyttelse, størrelse på garasje, m.m. er utdatert. 

Bygningenes plassering  er i hovedsak overholdt.

19650001 Lasken 21.09.1965

Planens innhold om utnyttelse, størrelse på garasje, m.m. er utdatert og i stor 

grad ikke overholdt. Byggegrenser mot vei er til en viss grad overholdt. 

Planområdet er bygget ut med vesentlig høyere utnyttelse nn planen tilsier.

19650003  Mo  21.09.1965

Planens innhold om utnyttelse, størrelse på garasje, retning på bebyggelsen m.m. 

er utdatert og i stor grad ikke overholdt. Deler av planområdet er bygget ut med 

høyere utnyttelse enn planen tilsier.

19660001  Krokemoveien vest for Grubbestadveien     26.01.1966

Planens innhold om utnyttelse, størrelse på garasje, m.m. er utdatert og i stor 

grad ikke overholdt. Deler av planområdet er bygget ut med høyere utnyttelse 

enn planen tilsier. Planen bør oppheves.



19660003  Sommerro                                  16.03.1966

Planens innhold om utnyttelse, størrelse på garasje, m.m. er utdatert. Rekkehus 

bebyggelsen er bygget ut med høyere utnyttelse enn planen tilsier. Planen bør 

oppheves. Grønnstrukturen ivaretas i kommuneplanen.

19660005  Hasle-Hovland-Breidablikk                 10.09.1966

Planens innhold om utnyttelse, størrelse på garasje, m.m. er utdatert. Planen bør 

oppheves. Grønnstrukturen (lekeplass og snarvei) må ivaretas i kommuneplanen 

dersom planen oppheves

19660006  Øvre Hasle                                01.11.1966

Planens innhold om utnyttelse, størrelse på garasje, m.m. er utdatert. Planen bør 

oppheves. Grønnstrukturen (lekeplass og snarvei) må ivaretas i kommuneplanen 

dersom planen oppheves.

19670001  Åbol                                      17.08.1967

Planens innhold om utnyttelse, størrelse på garasje, m.m. er utdatert. Planen bør 

oppheves. Grønnstrukturen (lekeplass og snarvei) er ivaretatt i kommuneplanen. 

19690001  Nygårdsområdet syd for Nygårdsveien       17.04.1969 Planen er utdatert - bør oppheves.

19690004 Nordskogen 22.07.1969

Utdatert. Gjenværende grøntareal er ivaretatt i arealdelen. Andre grøntarealer er 

nedbygd. 

19710001  Virik                                     11.01.1971 Planen er utdatert - bør oppheves.

19720002  Lunden Aldershjem pensjonistboliger       23.03.1972 Planen er utdatert - bør oppheves.

19720007 Svartsrød 15.06.1972 Planen er utbygd og grøntstruktur ivaretatt i kom.planen. 

19730002  Lingelemv.-Trollv.-Legdåsv.               22.06.1973 Planen er utdatert - bør oppheves.

19730008 Hytteområde ved Gleabukta 09.08.1973 I stor grad i strid med arealdelen. Utdatert. 

19750004  Rødsåsen "Sofienlund"                     18.06.1975

Delvis bygget ut - delvis overstyrt av kommuneplanens arealdel. Ikke angitt 

utnyttelse.

19750005  Øvre Hasle,47/9,108,46/10,16 02.07.1975 Planen er utdatert - bør oppheves.

19750009 Skåum 21.01.1975

Planen er utdatert. Mangler bestemmelser på utnyttelse, lekeareal etc. Regulert 

grøntareal er delvis privatisert. Resten bør vurderes inn i arealdelen dersom 

planen oppheves. 

19760003  Buer                  04.03.1976 Planen er utdatert - bør oppheves.

19760004 Lystadområdet 19.02.1976

Planen er  utdatert. Mangler bestemmelser om utnyttelse kun etasjetall og 

bygningstype. Kommuneplanen ivaretar grønnstruktur - bør oppheves.

19780004  Lofterød og Granholmen, området mellom   21.06.1978 Planen er utdatert - bør oppheves.

19780009 Hytteområde for Sundåsen -Glea 06.09.1978 Planen er utdatert - bør oppheves.



19790008   Åsly       14.09.1979 Planen er utdatert - bør oppheves.

19790011 Gang-sykkelvei Sørbykrysset- holtebakken 05.11.1979 Gang-/sykkelvei er etablert. Plan anbefales opphevet.

19790012 Gang-/ Sykkelvei Lundskogen - Sørby 05.11.1979 Gang-/sykkelvei er etablert. Plan anbefales opphevet.

19820011 Stokke sentralidrettsanlegg 31.03.1982 Delvis i strid med kommuneplanen. Utdatert og bør oppheves. 

19820012 Stokke sentrum 14.05.1982 Utdatert. I stor grad erstattet av nyere planer. 

19840010 Leidangen- friområde og småbåthavn 18.06.1984

I stor grad i strid med formål i kom.planen. Store deler av planen er allerede 

opphevet. Planen er utdatert og bør oppheves. 

19860010 Stokke sentrum 10.04.1986

Utdatert. Planen er i stor grad erstattet av nyere planer. Grøntområder er delvis 

nedbygd. Gode bestemmelser på tilpasning.

19860012 Rømminga 20.10.1986 Utbygd. I strid med kommuneplan. Amøbeproblematikk.

19860013 Løke 20.10.1986 Utdatert/ i strid med kommuneplanen. 

19860014 Storevahr 20.10.1986

Planen er delvis i strid med kom.planen. Grøntområder er ivaretatt i arealdelen. 

Planen bør oppheves. 

19870010 Hytteområde Storevahr 27.04.1987

Planen er i strid med arealdelen som avsetter området til bolig. Utdatert. 

Grøntområder må ivaretas i arealdelen. 

19900005 Gryte industriområde 11.06.1990 I strid med kommuneplanen. 

19920007 Stokke sentrum nord 21.09.1992 Delvis i strid med arealdelen. Grønnstruktur/lek er ivaretatt. 

20020023_E1 Fossnes Borettslag II 23.04.2003 Utdatert plan. Oppheves ved vedtak av ny plan for Pikås. 

20050011 Dynga Racing 23.03.2006

Utdatert. Oppheves ved vedtak av ny plan for Lundenåsen. Bør bestå frem til 

vedtak av ny plan. 


