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SÆRUTSKRIFT 
Arkivsak-dok. 21/05470-22 
Saksbehandler Inger Egeland 
 
Kristiansand kommune - forslag til kommuneplanens arealdel 2023-
2034 - uttalelse ved offentlig ettersyn 

 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Fylkesutvalget 14.03.2023 33/23 

 
 
Fylkesutvalget har behandlet saken i møte 14.03.2023 sak 33/23 
 
Møtebehandling 
Representanten Beate Marie Johnsen (V) fremmet følgende forslag: 
Nytt p. 7 e) Fylkesutvalget fremmer innsigelse til Sandvikheia i Vågsbygd B1 t/m B4. 
 
Alternativt forslag hvis dette faller. 
Nytt p. 8 f) Sandvikheia i Vågsbygd B1 t/m B4 ca. 135 daa. 
 
 
Representanten Ingrid Williamsen (FrP) fremmet følgende forslag: 
Fjerne følgende punkter: 
4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 
 
Forslaget ble seinere trukket. 
 
Representanten Torunn Ostad (H) fremmet følgende forslag: 
 
4. Fylkesutvalget vil sterkt anbefale at følgende areal foreslått til næring endres til 
LNF: 
 
a) Nytt område på Lohnelier, ca 550 daa. 
b) Nytt område sør for dagens E39 på Lohnelier, ca 40 daa. 
c) Nytt område på Bringeheia/Toftelandslier, ca 1000 daa. 
d) Nytt område på Borgeheia, ca 4100 daa. 
e) Nytt område i Sørlandsparken øst, ca 180 daa. 
 
Begrunnelse for innsigelsen er hensyn til uberørt natur, økt klimagassutslipp, 
regionale mål om samordnet areal og transport planlegging (ATP), og at kommunen 
har tilstrekkelig med reserveareal til næringsutvikling Innsigelsen kan frafalles 
dersom områdene avsettes til LNF-områder. 
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Votering 
Det ble foretatt punktvis votering. 
Fylkeskommunedirektørens forslag punkt 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ble 
enstemmig vedtatt. 
Forslaget fra H punkt 4 falt med 6 mot 5 stemmer, fylkeskommunedirektørens forslag 
ble vedtatt (Sp, H, FrP). 
Fylkeskommunedirektørens forslag punkt 5 fikk 6 mot 5 stemmer og ble vedtatt (Sp, 
H, FrP) 
Fylkeskommunedirektørens forslag i punkt 6 fikk 4 mot 7 stemmer og falt (KrF, MDG, 
V) 
Forslaget fra V punkt 7 e) fikk 5 mot 6 stemmer og falt (KrF, V, MDG, Neda Blakstad 
Ap) 
Forslaget fra V punkt 8 f) ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Fylkesutvalget - vedtak  
 
1. Fylkesutvalget er positive til at kommuneplans arealdel for 2023 – 2034 legger til 

rette for en bærekraftig og fremtidsrettet utvikling av kommunen. 
 

2. Planforslaget har flere arealer og bestemmelser som skal høres i to alternativer. 
Fylkesutvalget vil bemerke at kommunen har gjort et godt arbeid med beskrivelse 
av alternativene og konsekvensene av dem. 

 
3. Fylkesutvalget er positive til at kommunen avsetter tilstrekkelige næringsarealer 

for å ivareta utvidelse for eksisterende bedrifter, nye etableringer og mulig 
kraftforedlende industri. 
 

4. Fylkesutvalget fremmer innsigelse til foreslåtte nye områder om arealformålet 
avsettes til næring: 

a) Nytt område på Lohnelier, ca 550 daa. 
b) Nytt område sør for dagens E39 på Lohnelier, ca 40 daa. 
c) Nytt område på Bringeheia/Toftelandslier, ca 1000 daa. 
d) Nytt område på Borgeheia, ca 4100 daa. 
e) Nytt område i Sørlandsparken øst, ca 180 daa. 

Begrunnelse for innsigelsen er hensyn til uberørt natur, økt klimagassutslipp, 
regionale mål om samordnet areal og transport planlegging (ATP), og at 
kommunen har tilstrekkelig med reserveareal til næringsutvikling 

Innsigelsen kan frafalles dersom områdene avsettes til LNF-områder. 

5. Fylkesutvalget fremmer innsigelse til handel med store varer på Lohnelier.  
 

6. Fylkesutvalget fremmer innsigelse til planforslaget om at følgende arealer 
avsettes til bebyggelse og anlegg: 
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a) Ubebygd areal på Østre Randøya foreslått til bolig, ca 20 daa. 
b) Ubebygd areal på Sodefjed foreslått til utleiehytter, ca 80 daa. 
c) Ubebygd areal på Mævigsheia (Langenesveien) foreslått til fritidsbolig, ca 

15 daa. 
d) Ubebygd areal på Heftenes /Vige foreslått til fritidsboliger, ca 82 daa. 

Begrunnelse for innsigelsen er hensyn til friluftsliv, landskapsinteresser og 
forvaltning av strandsonen. 

            Innsigelsen kan frafalles dersom arealene beholdes som LNF-områder. 

7. Fylkesutvalget vil sterkt anbefale at følgende areal avsatt til boligformål i 
gjeldende kommuneplaner endres til LNF: 

a) Kjellandsheia nord, ca 220 daa. 
b) Nodeland syd, ca 250 daa. 
c) Nodelandsheia øst, ca 340 daa. 
d) Vatneli, Kilen, ca 190 daa. 
e) Spredt bebyggelse Finsland, ca 480 daa. 
f) Sandvikheia i Vågsbygd B1 t/m B4 ca. 135 daa. 

 

Begrunnelse for anbefalingen er hensyn til uberørt natur, klimagassutslipp, økt 
transportbehov og tilstrekkelig arealreserver til bolig. 

 
8. Fylkesutvalget ber kommunen i det videre arbeidet med kommuneplanens 

arealdel generelt vurdere arealbruken slik at den ikke medfører økt 
transportbehov. Økt transport kan komme i konflikt med mulig byvekstavtale og 
belønningsavtale. 
 
 

9. Fylkesutvalget anbefaler at parkeringsbestemmelsene for kontor/forretning i sone 
1 (kvadraturen) settes til maksimalt 0,3 parkeringsplasser pr.100 m2 
kontor/forretning, som et tiltak for å redusere personbiltrafikken til og fra 
Kvadraturen. 

 
10. Fylkesutvalget anbefaler at næringsareal på Støodden, N1, ikke endres til bygg 

og anleggsformål for å ivareta areal avsatt for sjørettet næring i kommunen. 
 

11. Fylkesutvalget ber kommunen å redusere omfanget av foreslått nytt 
næringsområde på Grauthelleren for å ivareta viltinteressene og ny viltundergang 
under E39. 

 
12. Fylkesutvalget er positive til at kommunen har utført en helhetlig registrering av 

kulturmiljøene i kommunen. Redegjørelse for vurderingene i planbeskrivelsen er 
imidlertid noe mangelfulle og enkelte kulturmiljøer blir ikke tilstrekkelig ivaretatt 
gjennom bestemmelser og retningslinjer. 
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13. Fylkesutvalget ber kommunen benytte seg av øvrige faglige innspill. 
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Kristiansand kommune – uttalelse til høring av forslag til 
kommuneplanens arealdel 2023-2034  
 
Fylkeskommunedirektørens forslag til vedtak 
 
1. Fylkesutvalget er positive til at kommuneplans arealdel for 2023 – 2034 legger til 

rette for en bærekraftig og fremtidsrettet utvikling av kommunen. 
 

2. Planforslaget har flere arealer og bestemmelser som skal høres i to alternativer. 
Fylkesutvalget vil bemerke at kommunen har gjort et godt arbeid med beskrivelse 
av alternativene og konsekvensene av dem. 

 
3. Fylkesutvalget er positive til at kommunen avsetter tilstrekkelige næringsarealer 

for å ivareta utvidelse for eksisterende bedrifter, nye etableringer og mulig 
kraftforedlende industri. 
 

4. Fylkesutvalget fremmer innsigelse til foreslåtte nye områder om arealformålet 
avsettes til næring: 

a) Nytt område på Lohnelier, ca 550 daa. 
b) Nytt område sør for dagens E39 på Lohnelier, ca 40 daa. 
c) Nytt område på Bringeheia/Toftelandslier, ca 1000 daa. 
d) Nytt område på Borgeheia, ca 4100 daa. 
e) Nytt område i Sørlandsparken øst, ca 180 daa. 

Begrunnelse for innsigelsen er hensyn til uberørt natur, økt klimagassutslipp, 
regionale mål om samordnet areal og transport planlegging (ATP), og at 
kommunen har tilstrekkelig med reserveareal til næringsutvikling 

Innsigelsen kan frafalles dersom områdene avsettes til LNF-områder. 

5. Fylkesutvalget fremmer innsigelse til handel med store varer på Lohnelier.  
 

6. Fylkesutvalget fremmer innsigelse til tjenesteyting på Sørlandssenteret. 
 

 
7. Fylkesutvalget fremmer innsigelse til planforslaget om at følgende arealer 

avsettes til bebyggelse og anlegg: 
a) Ubebygd areal på Østre Randøya foreslått til bolig, ca 20 daa. 
b) Ubebygd areal på Sodefjed foreslått til utleiehytter, ca 80 daa. 
c) Ubebygd areal på Mævigsheia (Langenesveien) foreslått til fritidsbolig, ca 

15 daa. 
d) Ubebygd areal på Heftenes /Vige foreslått til fritidsboliger, ca 82 daa. 

Begrunnelse for innsigelsen er hensyn til friluftsliv, landskapsinteresser og 
forvaltning av strandsonen. 
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            Innsigelsen kan frafalles dersom arealene beholdes som LNF-områder. 

8. Fylkesutvalget vil sterkt anbefale at følgende areal avsatt til boligformål i 
gjeldende kommuneplaner endres til LNF: 

a) Kjellandsheia nord, ca 220 daa. 
b) Nodeland syd, ca 250 daa. 
c) Nodelandsheia øst, ca 340 daa. 
d) Vatneli, Kilen, ca 190 daa. 
e) Spredt bebyggelse Finsland, ca 480 daa. 

Begrunnelse for anbefalingen er hensyn til uberørt natur, klimagassutslipp, økt 
transportbehov og tilstrekkelig arealreserver til bolig. 

 
9. Fylkesutvalget ber kommunen i det videre arbeidet med kommuneplanens 

arealdel generelt vurdere arealbruken slik at den ikke medfører økt 
transportbehov. Økt transport kan komme i konflikt med mulig byvekstavtale og 
belønningsavtale. 
 

10. Fylkesutvalget anbefaler at parkeringsbestemmelsene for kontor/forretning i sone 
1 (kvadraturen) settes til maksimalt 0,3 parkeringsplasser pr.100 m2 
kontor/forretning, som et tiltak for å redusere personbiltrafikken til og fra 
Kvadraturen. 

 
11. Fylkesutvalget anbefaler at næringsareal på Støodden, N1, ikke endres til bygg 

og anleggsformål for å ivareta areal avsatt for sjørettet næring i kommunen. 
 

12. Fylkesutvalget ber kommunen å redusere omfanget av foreslått nytt 
næringsområde på Grauthelleren for å ivareta viltinteressene og ny viltundergang 
under E39. 

 
13. Fylkesutvalget er positive til at kommunen har utført en helhetlig registrering av 

kulturmiljøene i kommunen. Redegjørelse for vurderingene i planbeskrivelsen er 
imidlertid noe mangelfulle og enkelte kulturmiljøer blir ikke tilstrekkelig ivaretatt 
gjennom bestemmelser og retningslinjer. 

 
14. Fylkesutvalget ber kommunen benytte seg av øvrige faglige innspill. 

 
 
Vedlegg 
Planbeskrivelse 
Plankart 
Bestemmelser 
Alternative arealformål og bestemmelser med KU 
Eksempler på kulturmiljøer som har verneverdi. 
Liste over planforslag som påvirker kjente automatisk fredede kulturmiljø og 
bestemmelser for granvlund 
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Alle dokumenter i saken kan leses her: 
https://www.kristiansand.kommune.no/tema/kommuneplanen/plandokumenter-pa-
horing/ 
 
  

https://www.kristiansand.kommune.no/tema/kommuneplanen/plandokumenter-pa-horing/
https://www.kristiansand.kommune.no/tema/kommuneplanen/plandokumenter-pa-horing/
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Sammendrag 
Kristiansand kommune oversendte 12.01.2023 forslag til kommuneplanens arealdel. 
Kommunen har gjort et omfattende og grundig arbeid med å slå sammen tre planer til 
en kommuneplans arealdel.  
 
Kommunens mål med planforslaget er å skape et sosialt rettferdig 
lavutslippssamfunn, hvor det er attraktivt å bo, studere og arbeide. 
 
I den politiske behandlingen i kommunen ble det vedtatt at flere områder og 
bestemmelser skal høres med to eller flere alternative formål. 
 
Store arealer som i gjeldende kommuneplaner er avsatt til LNF (landbruk, natur og 
friluftsliv) skal høres med mulig alternativ bruk som næringsarealer. Kommunen har 
fra før store arealreserver både til næring og bolig i vedtatte planer. 
 
For å klare måloppnåelsen om blant annet reduksjon i klimagassutslipp, bevare 
uberørt natur og redusere transportbehovet vil fylkeskommunedirektøren anbefale at 
det fremmes innsigelse til flere av alternativene. 
 
Saksopplysninger 
Kommunen opplyser at planforslaget skal legge til rette for en næringspolitikk rigget 
for det grønne skiftet, en balansert boligpolitikk som tar hele kommunen i bruk og 
spesielt satsing på bydelssentrene: Tangvall, Nodeland sentrum, Vågsbygd sentrum 
og Randesund bydelssentrum. 
 
Føringer for arealplanlegging vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel med 
arealstrategi skal følges opp. Blant annet har kommunen et ambisiøst mål om å 
redusere klimautslippene med 80 % innen 2030. For å nå dette målet vurderer 
administrasjonen i Kristiansand kommune det som nødvendig å ta ut større arealer 
avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplaner fra de tre tidligere kommunene 
Søgne, Sogndalen og Kristiansand. Arealene foreslås endret til LNF. Ingen 
næringsområder eller områder for fritidsbebyggelse i de gjeldende kommuneplanene 
er tatt ut. 
 
Flere arealer og bestemmelser skal høres med to alternative arealformål. Det gjelder 
blant annet fem store områder som skal høres med både arealformål LNF og næring.  
Alle arealene som skal høres med to alternative arealformål er listet i tabell 1 
nedenfor. 
 
På Lohnelier foreslås det tre endringer: 
Endring 1: Et mindre område foreslås endret fra næring til handel med plasskrevende   
                  varer (skal ikke høres med alternativt formål). 
Endring 2: Formålet handel med plasskrevende varer foreslås utvidet til å gjelde hele  
                 Lohnelier. 
                 Dette skal høres som et alternativ til slik det er i dag, næringsformål. 
Endring 3: Et nytt område på Lohnelier skal høres med to alternative arealformål, 
enten  
                 LNF eller næringsformål.               
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På Mjåvann industriområdet foreslås det å endre arealformålet for en av tomtene for 
å kunne legge til rette for OBS- byggmarked.  Arealet skal høres med to alternative 
arealformål, enten næring, som i gjeldende kommuneplan, eller næring/forretning. 
 
Sørlandssenteret skal høres med to alternative formål, enten forretning, som i 
gjeldende plan, eller som forretning/tjenesteyting.  
 
I oversendt planforslaget er det lagt inn næringsarealer som skal sikre utvidelse for 
eksisterende bedrifter. Blant annet: 

o Glencore nikkelverk 
o Hennig Olsen is 
o Røyrås treindustrier AS 
o Strai kjøkken 
o Utvidelse på Mjåvann 
o Utvidelse på Langemyr 
o Nytt stort areal på Støleheia til energiforedlende industri 
o Utvidelse Kristiansand dyrepark 

 
I fire mindre næringsområder foreslås arealformålet endret til bebyggelse og anlegg. 
Dette gjelder Bossmyrveien, Stålveien, Rosseland park og Knarrevik/Støodden. 
 
Områdene som skal høres med to alternative formål er i tabellen under nummerert 
fra A1 til A32. Kommunen har beskrevet og konsekvensutredet begge alternativene. I 
plankartet er områdene vist med stiplet rød linje. 
 
Tabell 1. Tabellen viser oversikt over arealformål som skal høres alternativt. Linjer merket grønt er arealer som 
spesielt berører regionale planer og føringer. Disse er vurdert i den videre saksfremstillingen 
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Flere bestemmelser høres med alternative formuleringer.  Bestemmelser som 
spesielt berører regionale interesser: 
 
§7 Handel  

Alternativ 1: Omdisponering fra formål plasskrevende handel til detaljhandel er 
ikke tillatt. 
Alternativ 2: Omdisponering fra formål plasskrevende handel til detaljhandel er 
i utgangspunktet ikke tillatt. 

 
§10 100- meters beltet mot sjøen ( høres med 3 alternativer ) 
 Alternativ 1: Generelle byggeforbudet i 100-meters beltet, med unntak. 

Alternativ 2 : Der det ikke er fastsatt byggegrense gjelder en generell 30-
meters  byggegrense der arealformålet er bebyggelse og anlegg. 
Alternativ 3:  Der det ikke er fastsatt byggegrense gjelder 
arealformålsgrensen. 

 



Dokumentnr.: Doknr  side 11 av 30 

§21 Parkeringsbestemmelser for kontorarbeidsplasser/forretning i sone 1 
(kvadraturen)  

Alternativ 1: 0,3 parkeringsplasser pr 100 m2 bruksareal. 
         Alternativ 2: Krav til parkering kan vurderes i hver enkelt plan- og byggesak. 
 
 
Vurderinger 
 
Mål i Regionplan Agder 2030 og i Regional plan for areal og transport i 
Kristiansandsregionen 2020 - 2050 ligger til grunn for fylkeskommunedirektørens 
vurderinger og anbefalinger: 

• Ivareta næringslivets behov for tilstrekkelig areal. 
• Utbygging skal skje etter prinsippene om samordnet areal, bolig og 

transportplanlegging. 
• Effektivisere arealbruken. 
• Legge til rette for at virksomheter med mange besøkende lokaliseres i 

sentrumsområder. 
• Styrke byer, tettsteder og bygdesentre. 
• Nullvekstmålet for biltrafikken – belønningsavtale og en mulig byvekstavtale. 
• Ivareta landskap, naturmangfold, friluftsområder og strandsonen for fremtidige 

generasjoner gjennom utvikling, bruk og vern. 

Areal til næring: 
Utviklingen går raskt og det vises ofte til behov for å tilrettelegge arealer både til 
næring og bolig for eventuelle nye etableringer. Kristiansand kommune, og flere av 
kommunene i Agder, har avsatt store arealer for mulig etableringer av plasskrevende 
grønn industri, som batterifabrikker, havvindmøller, hydrogenproduksjon og 
datalagring. Langs E39 og E18 er det i flere kryss avsatt eller foreslått avsatt store 
arealer til næring.  
 
Fylkeskommunedirektøren har forståelse for at kommunen ønsker å tilrettelegge for 
ny næring og industri, men mener samtidig det er viktig å ta i bruk ny kunnskap om 
klima og natur. Arealer er en begrenset ressurs og nedbygging er en av årsakene til 
naturkrisen, som igjen påvirker klimakrisen ytterligere negativt.  
 
Fylkeskommunedirektøren er positiv til at kommunen har tilrettelagt nye 
næringsarealer for både utvidelse av eksisterende bedrifter, nye etableringer og 
etableringer for kraftforedlende industri. Totalt har kommunen en arealreserve til 
næring på ca. 2700 daa i tillegg til ledig kapasitet i eksisterende næringsområder. 
 
Områder som er avsatt til næring i planforslaget: 

• Ca. 6500 daa arealer til næring og industri som er i bruk i dag. 
• Ca. 2700 daa næringsarealer til fremtidig bruk, blant annet: 

o Lohnelier: ca. 530 daa avsatt til fremtidig næringsareal. 
o Mjåvann: utvidelse av eksisterende industriområde med ca. 512 daa. 
o Støleheia: ca. 1400 daa avsatt til fremtidig næringsareal for 

kraftforedlende industri. 
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Kommunen har fått innspill til fem større næringsområder. Kommunen ønsker å høre 
områdene med to alternative formål, enten LNF, som i gjeldende kommuneplan, eller 
næring.  De nye områdene ligger alle, bortsett fra Borgeheia, i tilknytning til kryss på 
E39 og E18. Etableringer langs europaveiene kjennetegnes ofte av et høyt 
arealforbruk, da både arealet er forholdsvis billig og byggene ofte store, som igjen 
betyr store naturinngrep. 
 
Fylkeskommunedirektøren forstår at plassering nær, og med eksponering mot 
hovedveiene er attraktivt, men etter en samlet vurdering, og med tilleggsmomenter 
for hvert område vil fylkeskommunedirektøren anbefale innsigelse dersom disse 
områdene avsettes til næring.  
 
Utvidelse på Lohnelier 

 
Figur 1: Kartutsnittet viser hele næringsområdet på Lohnelier. A1 er et område (markert med 
rød stiplet linje) på ca 550 daa som foreslås som nytt næringsområde. A6 (merket mørk lilla) 
er avsatt til fremtidig næring i gjeldende kommuneplan, men ikke utbygd. A6 (lys lilla) er 
nåvværende næringsareal. A9 er nytt foreslått areal på 40 daa (markert med rød stiplet linje) 
sør for dagens E39.  Bestemmelsesområde #7: “handel med plasskrevende varer” foreslås 
som et alternativ utvidet til å gjelde hele A6). 

Lohnelier ligger nær nytt kryss på E39 og har i dag arealer avsatt til næringsformål 
på ca. 840 daa (lilla farger i plankartet). De nye arealene (A1 og A9) er totalt på ca. 
590 daa og er i gjeldende kommuneplan avsatt til LNF. A1 og A9 høres med to 
alternativer arealformål, enten til LNF, som i gjeldende kommuneplan, eller næring.  
 
Lohnelier har i dag avsatt store ubebygde arealer til næring, og 
fylkeskommunedirektøren mener disse vil sikre behovet for næringsarealer i 
tilknytning til E39 i lang tid fremover.  
 
Fylkeskommunedirektøren støtter kommunens alternative arealformål LNF, og 
anbefaler innsigelse om A1 og A9 avsettes til næring. 
 
Bringeheia /Toftelandslier 
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Figur 2: Kartutsnittet viser foreslått næringsareal A2 på Bringeheia (markert med rød stiplet 
linje). Arealet er på ca 1000 daa. 

Bringeheia (A2) ligger ved nytt E39 kryss på Monan og er i gjeldende kommuneplan 
avsatt til LNF. Det er registrert kulturmiljø av stor verdi (H110) innenfor arealet. 
Området er et godt brukt rekreasjonsområde for beboere på Volleberg og 
Toftelandsveien.  
Næringsetablering i området vil kreve store terrenginngrep og store investeringer til 
infrastruktur, som for eksempel bro over Søgneelva og ny gang- og sykkelvei. 
 
Bringeheia skal høres med to alternative arealformål enten LNF, som i gjeldende 
kommuneplan, eller næring. 
 
Fylkeskommunedirektøren vurderer at det er tilstrekkelig arealreserver ved E39 - 
kryssene på Lohnelier og Grauthelleren (Mjåvann) og støtter kommunens alternative 
arealformål, LNF. Fylkeskommunedirektøren anbefaler innsigelse mot at området A2 
avsettes til næring. 
 
 
Borgeheia 
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Figur 3: Kartutsnittet viser område A4 på Borgeheia (markert med rød stiplet linje). Arealet er 
på ca 4100 daa. Over nordre del av Borgerheia er det vist en kraftlinje. 

Borgeheia skal høres med to alternative formål, enten LNF, som i gjeldende 
kommuneplan, eller næring. Området, som er nesten 4 ganger så stort som arealet 
på Støleheia, ligger nær en kraftlinje og ble foreslått som et areal egnet til 
kraftforedlende industri.  
 
Fylkeskommunedirektøren vurderer at området vil kreve store terrenginngrep, store 
investeringer til infrastruktur, mulig konflikter med både Kjevik flyplass og 
friluftsinteressene i området.  
 
Kommunen har avsatt store arealer på Støleheia til mulig kraftkrevende grønn 
industri.  
Fylkeskommunedirektøren vurderer at for planperioden 2023 – 2034 er arealene på 
Støleheia tilstrekkelig for etablering av kraftforedlende industri. 
 
Fylkeskommunedirektøren støtter kommunens alternative arealformål LNF og 
anbefaler innsigelse mot at området A4 avsettes til næring.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sørlandsparken øst 

 
Figur 4: Kartutsnittet viser området A5 ved Sørlandsparken øst (markert med rød stiplet 
linje). På andre siden av E18 ligger Studedalen pukkverk. Arealet er på ca. 180 daa 

Området ligger nær E18 og skal høres med to alternative arealformål, enten LNF, 
som i gjeldende kommuneplan, eller næring.  
 



Dokumentnr.: Doknr  side 15 av 30 

Området ligger som en forlengelse av et næringsområde i Lillesand kommune. 
Fylkeskommunedirektøren vurderer at området, som har mye sulfidholdig grunn og 
ligger nær vernet vassdrag, kan bli utfordrende å opparbeide. 
 
Sørlandsparken legger i dag beslag på store arealer og fylkeskommunedirektøren 
anbefaler at parken utvides innenfor eksisterende arealgrense, fremfor å utvide.  
 
Fylkeskommunedirektøren støtter at kommunes forslag til alternativt formål LNF og 
anbefaler innsigelse om området avsettes til næring. 
 
Foreslått innsigelser til formål: 
Lohnelier næringsområde 

 
Figur 5: Kartet viser næringsområdet på Lohnelier. Området A6, (merket mørk lilla) er avsatt 
til fremtidig næring i gjeldende kommuneplan, og ikke utbygd. Området A6 (lys lilla) er 
eksisterende næringsareal. Bestemmelsesområde #7 foreslås åpnet for handel med 
plasskrevende varer. Alternativt foreslås det å åpne opp for handel i hele A6. 

I området merket med #7 (nord for E39) er det foreslått, etter vedtak i 
kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi, at det skal gis mulighet for handel 
med store varer. Dette er fulgt opp i denne høringen.  
 
Kommunen ønsker å høre to alternative arealformål for områdene A6. Det er enten 
næring og handel (altså en utvidelse av bestemmelsesområde #7), eller næring, som 
i gjeldende kommuneplan.  

Fylkeskommunedirektøren vurderer at definisjonen handel med store varer kan være 
utfordrende, da det er en rask utvikling i handelskonseptene og stor bransjeglidning. 
Om bestemmelsen for handel med store varer i tillegg mykes opp, som er et annet 
forslag som skal høres alternativt (se lengre nede i saksfremstillingen), kan det få 
uønskede konsekvenser. 
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Argumentet for å etablere handel på Lohnelier er gjerne at flere små handelsparker 
spredt rundt vil gi mindre bilkjøring, enn om alt konsentreres i f.eks Sørlandsparken.  
I tillegg kan kjørende som allerede er på veien stoppe og handle. 
Undersøkelser viser imidlertid at bykjerner og tettsteder lekker handelsomsetning til 
handelsparker og kjøpesentre utenfor bykjernene. Fylkeskommunedirektøren mener 
det er viktig at denne trenden stoppes og at planlegging som styrker eksisterende 
tettsteder er svært viktig. 
 
Fylkeskommunedirektøren støtter kommunens alternativ til å bevare A6 som et rent 
næringsområde. Fylkeskommunedirektøren anbefaler i tillegg at 
bestemmelsesområdet på areal (merket #7) endres til næring. 
 
Fylkeskommunedirektøren anbefaler innsigelse om det det tillates handel med store 
varer på Lohnelier, både for området merket #7 og begge områdene merket A6.  
 

Sørlandssenteret 

Kommunen ønsker å høre to alternativer arealformål for Sørlandssenteret. 

Enten formål forretning/tjenesteyting eller formål med kun forretning, som i gjeldende 
reguleringsplan.  

Tjenesteyting er eksempelvis virksomheter som driver med salg av eller gratis ytelse 
av tjenester rettet mot privat sluttbruker. Eksempler på tjenesteyting med høy 
besøksfrekvens er helsetjenester, kino og bibliotek.                                                                 

Fylkeskommunedirektøren har forståelse for at mange brukere og ansatte kan 
oppleve Sørlandssenteret som sitt bydelssenter, og dermed ønsker et utvidet tilbud. 
Sørlandssenteret er bilbasert, og etablering av tjenesteyting her vil kunne svekke 
bydelssentrene hvor kommunen ønsker at tjenestetilbudet skal etableres.  

Tjenesteyting på Sørlandssenteret er i strid med gjeldende Regional plan for 
Kristiansandsregionen 2020 – 2050. Tjenesteyting på Sørlandssenteret er også i 
strid med Regionale plan for senterstruktur og handel som er på høring.  

Fylkeskommunedirektøren støtter kommunen forslag om at tjenesteyting ikke skal 
tillates på Sørlandssenteret, og anbefaler innsigelse om arealformålet endres til 
forretning/tjenesteyting. 

 
Foreslått innsigelser til etableringer i strandsonen: 
Strandsonen har et spesielt vern i plan- og bygningsloven. Vernet av 100- meters 
beltet mot sjøen er ytterligere forsterket av nye statlige planretningslinjer for 
differensiert forvaltning av strandsonen. For sone 2 (som omfatter Agder) skal 
byggeforbudet praktiseres strengt i planleggingen. Retningslinjene peker på at det 
bør legges stor vekt på å opprettholde og forbedre tilgjengeligheten til strandsonen 
fra landsiden og sjøsiden, samt mulighetene for å ferdes og å oppholde seg langs 
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sjøen. Etablering av boliger eller fritidsboliger vil ha en privatiserende effekt og 
stenge for allmennhetens ferdselsmuligheter langs sjøen. 
 
Kommunen ønsker å høre to alternative arealformål for områdene som ligger helt 
eller delvis innenfor 100- meters beltet mot sjøen, enten LNF, som i gjeldende 
kommuneplan, eller bebyggelse (bolig/fritidsbolig). 
 
Fylkeskommunedirektøren anbefaler, med bakgrunn i ovennevnte at det fremmes 
innsigelse til fire områder dersom disse avsettes til bebyggelse og anlegg. 
 
 
Østre Randøya 

 
Figur 6: Kartutsnittet viser området A13 på Østre Randøya (merket med rød stiplet linje). 
Arealet er på ca. 20 daa. 

Området ligger på en ubebygd del av Østre Randøya. Området er i gjeldende plan 
avsatt til friluftsområde. Det foreslås noe boligbygging på arealet. 
 
 
Mævigsheia / Vognsneset  
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Figur 7: Kartet viser område A20 på Mævigsheia (merket med rød stiplet linje). Arealet er på 
ca. 15 daa 

Området ligger innenfor friluftsparken og er kartlagt som et regionalt svært viktig 
friluftslivsområde, med Donevannet i nord og flere statlige sikrede friluftsområder i 
sør og vest. Området er i gjeldende plan avsatt til friluftsområde. Det foreslås å 
etablere fritidsboliger i området. 
 
Sodefjed 

 
Figur 8: Kartutsnittet viser område A29 på Sodefjed (merket med rød stiplet linje). Arealet er 
på ca. 80 daa. 

Området er i gjeldende plan avsatt til friluftsområde. Nytt areal i uberørt terreng 
foreslås til turistnæring / utleiehytter (30-35 mindre hytter). 
 
Store deler av området ligger innenfor Kvarodden, kartlagt som et regionalt svært 
viktig friluftslivsområde. Statlig sikret friluftsområde grenser til området i nord, som er 
tilrettelagt med parkeringsplass, toalett og søppelstativ. Tyskerveien og 
festningsverkene gjør en tur ut til stedet spennende. Det mangler forbindelse for 
kyststi gjennom området, og det er lagt inn forslag i temakart for friluftsliv til 
kommuneplanens arealdel å etablere en kyststi i området.   
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Heftenes /Vige 

 
Figur 9: Kartutsnittet viser område A15 på Heftenes Vige. Arealet er på ca. 80 daa. 

Størstedelen av området er i gjeldende plan avsatt til friluftsområde. 
Det foreslås utvidelse av eksisterende hytteområde med ca. 15 daa. 
 

Areal til bebyggelse og anlegg som foreslås tatt ut av gjeldende 
planer: 
Fylkeskommunedirektøren vil rose Kristiansand kommunes ambisiøse mål om kutt av 
klimagassutslippene med 80 % innen 2030. Dette vil også være et viktig bidrag for å 
nå regionens mål om 45 % kutt i klimagassutslippene i Agder innen 2030. 
 
Kommunen ønsker å høre flere større og mindre boligområder med to alternative 
arealformål. Det ene formålet er bebyggelse og anlegg som i gjeldende 
kommuneplaner, det andre alternative formålet er LNF (landbruk, natur og friluftsliv). 
 
Fylkeskommunedirektøren støtter kommunens vurderinger og forslag til å ta ut større 
og mindre områder som er avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplaner og 
avsette områdene til LNF. Som nevnt tidligere i saksfremstillingen mener 
fylkeskommunedirektøren det er viktig å ta innover seg ny kunnskap og å unngå tap 
av viktige uberørt natur. 
 
Andre kriterier for valget av områder har vært: 

• Områdene har begrenset kollektivdekning og lang avstand til skole, 
barnehage og senterfunksjoner. 

• Områdene berører viktige naturområder, spesielt myrområder. 
• Områdene er dårlig egnet til boligformål (bratt terreng, trafikkstøy og 

solforhold). 
 
Ved å endre formålet på arealene til LNF vil det være med på å øke muligheten for å 
nå målene om reduksjon av klimagassutslipp. 
 
Arealreserve til boligbygging: 

• Arealreserven til bolig i kommunen er i dag ca. 19 050 nye boenheter.  
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• Boligområdene som er foreslått tatt ut utgjør ca. 1 675 boenheter i reduksjon. 
• Gjenstående boligreserve på over 17 000 boenheter vil være tilstrekkelig i 20-

30 år frem i tid. (I kommunens utbyggingsprogram planlegges bygging av ca. 
750 boenheter pr år). 

 
Fylkeskommunedirektøren støtter generelt kommunens vurderinger av alle områdene 
som foreslås endret til LNF (se tabell i tabell 1). 
 
Fire av de største områdene beskrives nedenfor:  
 
 
Kjellandsheia nord (vest for Tangvall): 

 
Figur 10: Kartet viser område A22 på Kjellandsheia nord (merket med rød stiplet linje). Arealet er på 
ca. 220 daa. 

Kjellandsheia nord ligger et stykke vest for Tangvall sentrum. På områdene øst og 
syd for Kjellandsheia er det flere store områder som ennå ikke er regulert eller 
bebygd. Området vil kreve store investering blant annet nytt kryss på dagens E39 og 
ny tverrforbindelse mot Lundeveien.  
 
Nodelandsheia syd 
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Figur 11: Kartutsnittet viser område A24 på Nodelandsheia syd (merket med rød stiplet linje). 
Arealet er på ca. 250 daa. 

Området ligger i forlengelse av eksisterende boligområdet. Området vil bli bilbasert 
og kreve store terrenginngrep. 
 
Nodelandsheia øst 

 
Figur 12: Kartutsnittet viser område A27 på Nodelandsheia øst (merket med rød stiplet linje) 
Arealet er på ca. 340 daa. 

Området ligger i forlengelse av eksisterende boligområde. Området vil bli bilbasert og 
kreve store terrenginngrep i uberørt natur. 
 
Vatneli, Kilen 

 
Figur 13: Kartet viser område A18 på Vatneli (merket med rød stiplet linje). Arealet er på ca. 
190 daa. 

Området ligger i forlengelse av eksisterende boligområde. Området vil bli bilbasert og 
kreve store terrenginngrep. 
 
 
Finsland 
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Figur 14: Kartet viser områder A31 som viser spredt bebyggelse på Finsland totalt ca. 480 
daa (i alt 7 områder som er merket med rød stiplet linje). Områder som er vist med en lys 
grønn farge er områder hvor det er mulig med spredt bebyggelse. 

Det er foreslått 7 nye mindre områder til spredt bebyggelse på Finsland, totalt ca. 
480 daa. Det er allerede avsatt en rekke områder (lysegrønt i plankartet) for spredt 
bebyggelse, i tillegg til et mindre boligområde på Lauvslandsmoen. 
Fylkeskommunedirektøren er positiv til at det legges til rette for spredt bebyggelse, 
men støtter kommunens vurdering om å prioritere spredt boligbygging som støtter 
opp om eksisterende grender eller steder hvor det er noe bebyggelse fra før. 
 
 
Fylkeskommunedirektøren ber om at følgende anbefalinger tas med i det videre 
arbeidet: 
 
Reduksjon av areal til nytt næringsområde på Grauthelleren: 
 

 
Figur 15 Kartet viser areal merket A3 ved Grauthelleren. Arealet er på ca. 140 daa 

Området ligger innenfor Rossevannsmarka, kartlagt som et regionalt svært viktig 
friluftslivsområde. Området har hensynssone friluftsliv i gjeldende kommuneplan. Det 
finnes kartlagte tur- og friluftsruter med merket turvei fra sør for ny E39, mellom 
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Bukksteinsvannet og Indre Fiskåvannet, og mot øst, samt umerkede turstier fra 
denne og videre til boligområdet i vest. I forbindelse med bygging av ny E39 er det i 
aktuelle område planlagt til utfartsparkering. 
 
Under ny E39 er det etablert en viltundergang som må ivaretas. 
Fylkeskommunedirektøren er positiv til at det kan legges til rette for en 
energiladestasjon i området, men ber kommunen vurdere å redusere arealet for å 
bevare frilufts og viltinteressene, samt å ta hensyn til eksisterende boligområde i 
Bukkesteinsdalen. 
 
Næringsareal på Støodden 

 
Figur 6 Kartet viser areal A19 på Støodden. Arealet er på ca 40 daa. 

I Agder er det begrenset med arealer som er avsatt til sjørettet næring. 
Fylkeskommunedirektøren anbefaler at området beholdes til næring og ikke endres 
til bolig. 
 
Mindre næringsarealer 

Fylkeskommunedirektøren anbefaler av hensyn til arbeidsplasser nær der folk bor, 
hvor det er god kollektivdekning og mulighet for å gå eller sykle til arbeidsplassen, å 
ikke endre   
disse næringsområdene til boligformål: 

o Bossmyrveien,  
o Stålveien,  
o Rosseland park   
 

 
 
Mjåvann industriområde: 
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Figur 17 Kartutsnitt som viser A10 hvor det foreslås å endre bestemmelse for å etablere 
OBS- byggevarekjede. 

Området er i all hovedsak benyttet som rent næringsområde, med få unntak. 
Interesseforeningen for næringsdrivende i området har selv gitt innspill om at 
endringene ikke ønskes, og at området bør beholdes som et rent næringsområde. 
 
Fylkeskommunedirektøren anbefaler at arealet ikke endres fra næring til forretning. 
 
Bestemmelser som skal høres med alternativ formulering: 
 
§7 Handel i områder som er regulert til næringsbebyggelse og forretning 

Gjeldende bestemmelse:  
Omdisponering fra plasskrevende handel til detaljhandel er ikke tillatt. 
 
Det er foreslått en mindre endring av ordlyden som skal høres: 
Omdisponering fra plasskrevende handel til detaljhandel er i utgangspunktet 
ikke tillatt. 
 
Fylkeskommunedirektøren mener foreslått endring kan føre til en oppmyking 
av bestemmelsen og anbefaler at bestemmelsen ikke endres. 

 
§ 10 Byggegrense i 100- meters belte mot sjøen: 

I oversendt plankart er byggegrensen mot sjøen vist i noen eksisterende 
bebygde områder hvor det er en klar avgrensing mellom bebyggelse og sjø. 
Der byggegrensen ikke er vist i plankartet skal det generelle byggeforbudet i 
100- meters beltet langs sjøen gjelde. Det betyr at byggeforbudet i praksis 
også vil gjelde i områder hvor det er bebyggelse/fritidsbebyggelse, men som 
ikke har regulert byggegrense. Det må da søkes om dispensasjon fra 
byggeforbudet ved for eksempel påbygg på boliger. 
 
For å unngå for mange dispensasjonssøknader er det foreslått to andre 
alternative måter å forvalte strandsonen på: 
 

Alternativ 1 : For arealformål bebyggelse, hvor det ikke er satt byggegrense i 
plankartet, 
                     skal en generell byggegrense på 30-meter fra sjøen gjelde.    
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Alternativ 2:  Der det ikke er fastsatt byggegrense skal byggeformålsgrensen gjelde 
(gult i  
                     plankartene). 
 
Fylkeskommunedirektøren vurderer at både alternativ 1 og 2 vil åpne for en generell 
byggetillatelse, uten at det gjøres en konkret vurdering i den enkelte byggesak, eller 
dispensasjonssak.  Dette kan gi mange uheldige utslag. 
 
Etter fylkeskommunedirektørens vurdering er forslaget om et generelt byggeforbud i 
100-meters beltet, med unntak for områder hvor byggegrensen er vist i kartet, det 
som best vil ivareta  forvaltning av strandsonen. 
 
Fylkeskommunedirektøren anbefaler kommunen å ta en gjennomgang av eldre 
planer og sette nye byggegrenser slik at man får en byggegrense i bebygde områder 
som kan være et oppdatert og godt styringsverktøy, og samtidig gi forutsigbarhet for 
den enkelte  grunneier. 
 
Øvrige innspill til planforslaget 
 
Samferdsel 
Fylkeskommunedirektøren anbefaler at det tas inn en bestemmelse for områder hvor 
det tillates spredt bebyggelse om at nye atkomster fra fylkesveien (eller all offentlig 
vei) primært skal knyttes til utvidet bruk av eksisterende avkjørsler. 
  
I oversendt planbeskrivelse viser kommunen til veglovens byggegrenser. 
Fylkeskommunedirektøren vil informere om at det arbeides med ny rammeplan for 
byggegrenser og avkjørsler langs fylkesveiene. Denne vil komme på høring i løpet av 
2023. 

Fylkeskommunedirektøren vil minne om målsetting i gjeldende Regional plan for 
Kristiansandsregionen 2020 - 2050 og i belønningsavtalen om nullvekst i 
personbiltrafikken. Det er viktig at områder som i stor grad vil være bilbasert vurderes 
på nytt. Om målsettingen om nullvekst i biltrafikken ikke nås kan det bety at 
belønningsavtalen ikke fornyes, og at man heller ikke klarer å få fremforhandlet en 
byvekstavtale. Konkret kan dette også få store følger for kollektivtilbudet som i dag er 
avhengig av betydelige tilskudd fra belønningsavtalen. Uten belønningsmidler kan 
kollektivtilbudet bli vesentlig redusert.  
 
Friluftsliv 
Fylkeskommunedirektøren ser det som meget positivt at kommunen har søkelys på 
allmennhetens tilgjengelighet til rekreasjons- og friluftslivsområder, samt planens 
intensjon om å sikre en sammenhengende kyststi i hele kommunen.  
 
Mjåvann industri område ligger rett ved Vågsbygdskogen og Rossevannsmarka, som 
er kartlagt som et regionalt svært viktig friluftsområde. 
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Figur 18  Kartet viser Mjåvann industriområdet med arealer lagt inn til mulig utvidelse av 
området. Arealene er merket 1- 4 og areal nr 1 berører mulig innfart til Vågsbygdskauen 
turområde. 

Det er positivt at eksisterende næringsområder utvides fremfor å ta ny ubrukt natur i 
bruk. 
Fylkeskommunedirektøren minner om at det i felt 1 må avsettes en grøntkorridor som 
sikrer adgang fra industriområdet, via ny gangbro over E39, til turnettet på sydsiden 
av E39. 
 
Utvidelse Kristiansand dyrepark 

 
Figur 19 Kartet viser areal foreslått til fremtidig utvidelse av Kristiansand dyrepark. 

Kristiansand dyrepark foreslår nye arealer for mulig utvidelse. Foreslått areal vil 
kunne komme i konflikt med muligheten for allmennheten til å ferdes sør for 
Vesvann. 
 
I konsekvensutredningen til planforslaget anbefales det at området legges inn med 
en 50 meter buffersone rundt Vesvann og mot tjern i vest, for å kunne opprettholde 
en visuell buffer mellom friluftsområdene og innhegninger. Terrenget her er svært 
bratt, og det kan bli vanskelig å ivareta ferdselsmulighetene. 
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Fylkeskommunedirektøren anbefaler at buffersonen/grøntkorridoren i sør økes til 
100m for å ivareta ferdselsmuligheten. 
 
Kulturmiljø 
Fylkeskommunen har ansvar for å gi kulturmiljøforvaltningens samlede uttalelse til 
planen. Merknader fra Riksantikvaren om middelalderkirker er derfor innarbeidet i 
denne uttalelsen.     
 
Fylkeskommunedirektøren vil rose kommunen for å ha gjennomført en helhetlig 
registrering og verdivurdering av kulturmiljøer i kommunen. Det er spesielt positivt at 
man nå har en mer samlet oversikt over kulturmiljøer i kommunen, og at det er utført 
registreringsarbeider i områder der man tidligere ikke har hatt kjennskap til viktige 
kulturmiljøer. Stadfestingen av hvordan kulturmiljøene skal forvaltes i plankart, 
bestemmelser, temakart kulturmiljø og retningslinjer samt sammenhengen mellom 
disse framstår dessverre uryddig og uoversiktlig, og må bearbeides.  
 
Fylkeskommunedirektøren savner en redegjørelse av hva kommunen mener med 
begrepet kulturmiljø. Det bør tas utgangspunkt i definisjonen av kulturmiljøer i 
kulturminneloven § 2. Det synes som at planarbeidet i for stor grad har prioritert 
bygninger sammenlignet med andre kulturminner. Vridningen innen 
kulturmiljøforvaltningen mot å ha søkelys på større helheter og sammenhenger samt 
å verne et representativt utvalg kulturminnetyper bør være styrende for hele 
planarbeidet. Et eksempel er bestemmelsene til kulturmiljøene som vektlegger 
bygninger fremfor helheten og sammenhengen mellom elementer i et kulturmiljø. 
Bestemmelsene bør endres. 
 
Måten kommunen har delt kulturmiljøer; tre verdinivåer i temakart med tilhørende 
retningslinjer og tre nivåer på bestemmelsesområder med tilhørende bestemmelser 
fremstår unødvendig komplisert. Det gir menig dersom kulturmiljøene har vesentlig 
ulik tålegrense for utvikling, men forutsetter da at de gis ulik grad av restriksjoner i 
retningslinjer og bestemmelser. I planen gjelder derimot den samme retningslinjen og 
nesten like bestemmelser. Det er også vanskelig å følge fra kart til bestemmelser og 
retningslinjer, noe som skaper utfordringer i saksbehandling, samt for utbyggere og 
innbyggere.  
 
Fylkeskommunedirektøren ber kommunen å redegjøre for verdisettingene og 
verdinivåene i bestemmelsesområde 1-3 og temakart kulturmiljø. Nærmere bestemt 
hvilke kriterier som har ligget til grunn for at kulturmiljøer er plassert i de tre 
verdinivåene. Det bør også suppleres med en beskrivelse av verneverdier og 
karakteren til hvert enkelt kulturmiljø. Dette er særlig nødvendig da retningslinjen til 
temakartet sier at kommunen kan stille krav til blant annet terrengtilpasning, 
materialbruk og størrelse uten at det kommer frem hvilke krav som kan stilles, eller 
hva som skal ligge til grunn for vurderingen bortsett fra at «kulturlandskapets 
kvaliteter skal ivaretas». Dette gir et stort tolkningsrom i saksbehandlingen og følgelig 
en stor uforutsigbarhet for innbyggerne. Retningslinjen bør presiseres, men 
kulturmiljøbeskrivelse bør også legges til grunn for saksbehandlingen for å 
synliggjøre hvilke kvaliteter man søker å ivareta, og dermed handlingsrom ved tiltak. 
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Fylkeskommunedirektøren reagerer på at kommunen ikke har lagt inn kulturmiljøer 
som bestemmelsesområder når de mener disse er sikret i gjeldende reguleringsplan. 
Mange reguleringsplaner er så gamle at de ikke er i tråd med gjeldende holdninger til 
vern av kulturmiljøer. Dersom reguleringsplanene oppheves, vil ikke kulturmiljøene 
ha et juridisk vern. To eksempler på kulturmiljøer fylkeskommunen mener ikke er 
godt nok ivaretatt i reguleringsplan, men som likevel ikke er gitt 
bestemmelsesområder er Høllegada og Ravnedalen. Videre etterlyser 
fylkeskommunen en vurdering av plankrav som et virkemiddel for å sikre kulturmiljøer 
som ikke er tilstrekkelig ivaretatt i reguleringsplan.   
 
Fylkeskommunens ansvarsområde er som kjent kulturmiljøer av nasjonal og regional 
verdi. Disse områdene er av så høy verneverdi at fylkeskommunedirektøren mener 
de bør legges i høyeste verdinivå for bestemmelsesområde og i temakartet 
uavhengig om de er regulert. Liste over eksempler på slike områder følger vedlagt. 
 
Videre påpekes det at krigshistoriske landskaper/miljøer i liten grad er inkludert i 
bestemmelsesområder. Denne typen kulturmiljø er svært viktig for Kristiansands 
historie, og her finnes en lang rekke kulturmiljøer av nasjonal- og regionalverdi. Disse 
kulturmiljøene har også et svakt eller ingen juridisk vern fra før. Kulturmiljøene bør 
derfor kartlegges og sikres i planen.  
 
Planforslagets intensjon med bevaring av naturområder og å stoppe tapet av dyrka 
mark er med på å bevare også de arkeologiske kulturminnene innenfor disse 
områdene. Det er ofte underkommunisert at godt miljøvern indirekte er godt 
kulturminnevern.    
 
Fylkeskommunedirektøren vil minne om kulturminnelovens §9 som hjemler krav til 
arkeologiske registreringer når utbyggingsområder skal detaljreguleres. Ved 
eventuelle arkeologiske registreringer kan det oppdages ukjente automatisk fredete 
kulturminner og det tas forbehold om at det kan komme innsigelse på et senere 
plannivå, jf. plan- og bygningsloven § 5-5 og rundskriv T-2/2004. 
 
Flere av områdene i planforslaget vil kunne komme i konflikt med kjente registrerte 
kulturminner. Kulturminnene er registrert i Askeladden, men flere har lite nøyaktig 
kartfesting. Planlagt arealbruk i disse områdene kan være mulig, forutsatt at kjente 
kulturminner ivaretas i plan. Liste over disse følger vedlagt. 
 
Arkeologiske automatisk freda kulturmiljøer (H730-soner) burde være markert på 
kommuneplankartet, men i dette tilfellet er det ikke hensiktsmessig i forhold til 
målestokk og grafisk framstilling. Det er også ufordelaktig å lage et statisk kartlag 
basert på et aktivt kartlag som Askeladden. Jf. Riksantikvarens veileder for 
planlegging etter plan- og bygningsloven, «Kulturminner. Kulturmiljø og landskap» 
bør det derfor ved tekstinformasjon på kommuneplankartet henvises til et eget 
temakart som gjengir denne informasjonen. Temakartet bør utarbeides i digital form, 
og det vil da være enklere å ajourføre informasjonen. 
 
Innspill fra Riksantikvaren om middelalderkirker 
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Oddernes kirke oppført i 1100, Tveit kirke oppført i 1150 og Søgne gamle kirke 
oppført i 1604 inngår i Kommuneplanens arealdel for Kristiansand. 

• Oddernes kirke og Tveit kirker er middelalderkirker som er automatisk fredet 
etter lov om kulturminner av 9. juni 1978 (kml.) § 4, første ledd. 

• Søgne gamle kirke er ved erklæring fredet i samsvar med kulturminneloven 
(kml) § 4, tredje ledd. 

Ettersom Oddernes og Tveit kirke er automatisk fredet og Søgne gamle kirke er 
erklært fredet, ber Riksantikvaren om at kirkene avmerkes i plankartet som 
hensynssoner d) SOSI-kode H730, båndlagt etter kulturminneloven. Videre ber vi om 
at følgende bestemmelse knyttes til hensynsonene: 
 
Oddernes og Tveit middelalderkirker og middelalderkirkegårder er automatisk fredet. 
Det er ikke tillatt å iverksette tiltak som kan virke inn på de automatisk fredete kirkene 
med mindre det foreligger dispensasjon fra kulturminneloven. Riksantikvaren er rette 
myndighet til å gi dispensasjon. 
 
Alle tiltak innenfor kirkestedene skal vurderes av kulturmiljøforvaltningen opp mot 
bestemmelsene i kulturminneloven. Ved all planlegging av tiltak i kirkens omgivelser 
skal det tas hensyn til kirkens plassering og virkning i landskapet. 
 
Søgne gamle kirke er ved erklæring fredet. Alle tiltak som går ut over vanlig 
vedlikehold er søknadspliktige i henhold til kulturminneloven. Riksantikvaren er rette 
myndighet til å gi dispensasjon.  
 
Det bes om at kommunen tar initiativ til et dialogmøte om kulturmiljøer i 
kommuneplanen slik at innspillene kan utdypes og forklares. Fylkeskommunen bidra 
gjerne med råd i forbindelse med utforming av bestemmelser og retningslinjer til 
kulturmiljøer.   
 
 
Regionplan Agder 2030 
Planforslaget berører en rekke mål og delmål i Regionplan Agder 2030. I 
saksfremstillingen er det vist hvilke delmål som legges til grunn for 
fylkeskommunedirektørens vurdering av planforslaget. 
 
Barn og unge 
Kommuneplanens arealdel har stor betydning for barn og unge. Kommunen har 
derfor lagt stor vekt på medvirkning. Blant annet har fritidsklubber og elevråd deltatt i 
en spørreundersøkelse om natur, miljø, lek, møteplasser og deres bebygde 
omgivelser. En viktig tilbakemelding var ønsket om møteplasser. 
 
  
Økonomiske konsekvenser 
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Kommuneplanen kan få konsekvenser for fornyelse av belønningsavtalen og 
eventuell byvekstavtale, som vil få konsekvenser for driftstilskuddet til 
kollektivtrafikken. 
 
 
Konklusjon 
Fylkeskommunedirektøren vurdere at kommunen har gjort et omfattende og grundig 
arbeid med kommuneplanens arealdel. Mengden med arealformål som skal høres 
med to alternativer har vært krevende. Kommunene har fremmet planen med to 
alternativer på flere områder. Fylkeskommunedirektøren vurderer at alternativene 
med LNF som arealformål vil gi den beste måloppnåelse for Regionplan Agder 2030. 
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