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Vedlegg 2. Konsekvensutredning og ROS-analyse av enkeltområdene ......... Feil! 
Bokmerke er ikke definert. 
 

1. Innledning 
Formannskapet i Kristiansand kommune vedtok i møte 12. oktober 2022 (i sak 110/22), 
med tilleggsvedtak i sak 115/22, 9.11.2022, å sende forslag til kommuneplanens 
arealdel for 2023-2034 på høring og legge planforslaget ut til offentlig ettersyn, i henhold 
til plan- og bygningsloven § 11-14. Formannskapet vedtok også noen endringer av 
planforslaget, samt at flere områder og enkelte bestemmelser skal høres i to alternativ. 

Vedtak om konkrete endringer er innarbeidet i planforslaget med plankart, bestemmelser 
og planbeskrivelse med konsekvensutredning. Det er gjort følgende endringer i 
planforslaget som følge av formannskapets vedtak i sak 110/22, 115/22 og 3/23: 

- Skolegårder er ikke lokalpark eller friområde, og skal ikke reguleres til, inngå i 
eller regnes som del av det samlede lokalparktilbudet. Planbeskrivelsen, 
bestemmelsene med retningslinjer og landskapsnormen er oppdatert i samsvar 
med dette. Jf. Formannssak 110/22 pkt. 2 

- Hamrevann-området er innearbeidet i plankartet og øvrige plandokument er 
oppdatert i tråd med dette. Jf. formannskapets vedtak 12.10.22 pkt. 11  

- 12 nye områder for LNF-spredt bebyggelse, fremtidig Jf. formannskapets vedtak 
sak 110/22 pkt. 14 og 9.11. pkt. 1 h 

- Bestemmelsene § 14, 21, 28 og 29 Jf. Formannssak 110/22 pkt. 13 
- Bestemmelsene § 8.6 Jf. Formannssak 115/22 pkt. 2 
- Bestemmelsene § 6.4, 14.6 og 21.9 g Jf. Formannssak 3/23 

 

Områder og bestemmelser som høres i to alternativ er omtalt i dette dokumentet. Det 
gjelder arealformål og bestemmelser som følge av formannskapet sitt vedtak i sak 
110/22 pkt. 3-10, 12, 13 a og 15-17 samt formannskapets vedtak sak 115/22 pkt. 3-7.  

Plandokumentene vil bli endret etter høring, dersom noen av disse områdene tas inn i 
det endelige planforslaget. Områdene som høres alternativt, er vist med arealformål 
tilpasset øvrige deler av plankartet. Områdene er avgrenset som i arealinnspillene. Det 
betyr at områdene kan bli redusert dersom området blir innarbeidet i planen etter høring.  
Utvidelse av områder etter høring vil kreve ny høring. 

I kapittel 2 er områdene som høres med to alternative arealformål beskrevet enkeltvis. 
Her framgår det hvor områdene er, arealformål i planforslaget og kartutsnitt som viser 
det alternative arealformålet. Kapittel 3 beskriver forslag til alternative byggegrenser i 
100-metersbeltet langs sjø. Kapittel 4 omhandler bestemmelser som høres med 
alternativ formulering eller tillegg. I kapittel 5 ligger klima og arealregnskap, 
boligarealreserven, samlet konsekvensutredning og oppsummering av risiko- og 
sårbarhetsanalysen for områdene som høres med alternative arealformål. 
Konsekvensutredning og ROS-analyse for hvert av de enkelte nye utbyggingsområdene 
som høres i to alternativ ligger i vedlegg 1.  

Endringer av arealformål vil påvirke hvordan og i hvilke grad planforslaget imøtekommer 
mål og føringer for planarbeidet slik de framgår av planprogrammet fastsatt i bystyret 

. . . . . . . . . . 60
 58
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Vedlegg 2. Konsekvensutredning og ROS-analyse av enkeltområdene ......... Feil! 
Bokmerke er ikke definert. 
 

1. Innledning 
Formannskapet i Kristiansand kommune vedtok i møte 12. oktober 2022 (i sak 110/22), 
med tilleggsvedtak i sak 115/22, 9.11.2022, å sende forslag til kommuneplanens 
arealdel for 2023-2034 på høring og legge planforslaget ut til offentlig ettersyn, i henhold 
til plan- og bygningsloven § 11-14. Formannskapet vedtok også noen endringer av 
planforslaget, samt at flere områder og enkelte bestemmelser skal høres i to alternativ. 

Vedtak om konkrete endringer er innarbeidet i planforslaget med plankart, bestemmelser 
og planbeskrivelse med konsekvensutredning. Det er gjort følgende endringer i 
planforslaget som følge av formannskapets vedtak i sak 110/22, 115/22 og 3/23: 

- Skolegårder er ikke lokalpark eller friområde, og skal ikke reguleres til, inngå i 
eller regnes som del av det samlede lokalparktilbudet. Planbeskrivelsen, 
bestemmelsene med retningslinjer og landskapsnormen er oppdatert i samsvar 
med dette. Jf. Formannssak 110/22 pkt. 2 

- Hamrevann-området er innearbeidet i plankartet og øvrige plandokument er 
oppdatert i tråd med dette. Jf. formannskapets vedtak 12.10.22 pkt. 11  

- 12 nye områder for LNF-spredt bebyggelse, fremtidig Jf. formannskapets vedtak 
sak 110/22 pkt. 14 og 9.11. pkt. 1 h 

- Bestemmelsene § 14, 21, 28 og 29 Jf. Formannssak 110/22 pkt. 13 
- Bestemmelsene § 8.6 Jf. Formannssak 115/22 pkt. 2 
- Bestemmelsene § 6.4, 14.6 og 21.9 g Jf. Formannssak 3/23 

 

Områder og bestemmelser som høres i to alternativ er omtalt i dette dokumentet. Det 
gjelder arealformål og bestemmelser som følge av formannskapet sitt vedtak i sak 
110/22 pkt. 3-10, 12, 13 a og 15-17 samt formannskapets vedtak sak 115/22 pkt. 3-7.  

Plandokumentene vil bli endret etter høring, dersom noen av disse områdene tas inn i 
det endelige planforslaget. Områdene som høres alternativt, er vist med arealformål 
tilpasset øvrige deler av plankartet. Områdene er avgrenset som i arealinnspillene. Det 
betyr at områdene kan bli redusert dersom området blir innarbeidet i planen etter høring.  
Utvidelse av områder etter høring vil kreve ny høring. 

I kapittel 2 er områdene som høres med to alternative arealformål beskrevet enkeltvis. 
Her framgår det hvor områdene er, arealformål i planforslaget og kartutsnitt som viser 
det alternative arealformålet. Kapittel 3 beskriver forslag til alternative byggegrenser i 
100-metersbeltet langs sjø. Kapittel 4 omhandler bestemmelser som høres med 
alternativ formulering eller tillegg. I kapittel 5 ligger klima og arealregnskap, 
boligarealreserven, samlet konsekvensutredning og oppsummering av risiko- og 
sårbarhetsanalysen for områdene som høres med alternative arealformål. 
Konsekvensutredning og ROS-analyse for hvert av de enkelte nye utbyggingsområdene 
som høres i to alternativ ligger i vedlegg 1.  

Endringer av arealformål vil påvirke hvordan og i hvilke grad planforslaget imøtekommer 
mål og føringer for planarbeidet slik de framgår av planprogrammet fastsatt i bystyret 

1. Innledning 
Formannskapet i Kristiansand kommune vedtok i møte 12. oktober 2022 (i sak 110/22), 
med tilleggsvedtak i sak 115/22, 9.11.2022 og sak 3/23, 3.1.2023, å sende forslag til 
kommuneplanens arealdel for 2023-2034 på høring og legge planforslaget ut til offentlig 
ettersyn, i henhold til plan- og bygningsloven § 11-14. Formannskapet vedtok også noen 
endringer av planforslaget, samt at flere områder og enkelte bestemmelser skal høres i 
to alternativ. 

Vedtak om konkrete endringer er innarbeidet i planforslaget med plankart, bestemmelser 
og planbeskrivelse med konsekvensutredning. Det er gjort følgende endringer i 
planforslaget som følge av formannskapets vedtak i sak 110/22, 115/22 og 3/23: 

- Skolegårder er ikke lokalpark eller friområde, og skal ikke reguleres til, inngå i 
eller regnes som del av det samlede lokalparktilbudet. Planbeskrivelsen, 
bestemmelsene med retningslinjer og landskapsnormen er oppdatert i samsvar 
med dette. Jf. Formannssak 110/22 pkt. 2 

- Hamrevann-området er innearbeidet i plankartet og øvrige plandokument er 
oppdatert i tråd med dette. Jf. formannskapets vedtak 12.10.22 pkt. 11  

- 12 nye områder for LNF-spredt bebyggelse, fremtidig Jf. formannskapets vedtak 
sak 110/22 pkt. 14 og 9.11. pkt. 1 h 

- Bestemmelsene § 14, 21, 28 og 29 Jf. Formannssak 110/22 pkt. 13 
- Bestemmelsene § 8.6 Jf. Formannssak 115/22 pkt. 2 
- Bestemmelsene § 6.4, 14.6 og 21.9 g Jf. Formannssak 3/23 

 

Områder og bestemmelser som høres i to alternativ er omtalt i dette dokumentet. Det 
gjelder arealformål og bestemmelser som følge av formannskapet sitt vedtak i sak 
110/22 pkt. 3-10, 12, 13 a og 15-17 samt formannskapets vedtak sak 115/22 pkt. 3-7.  

Plandokumentene vil bli endret etter høring, dersom noen av disse områdene tas inn i 
det endelige planforslaget. Områdene som høres alternativt, er vist med arealformål 
tilpasset øvrige deler av plankartet. Områdene er avgrenset som i arealinnspillene. Det 
betyr at områdene kan bli redusert dersom området blir innarbeidet i planen etter høring.  
Utvidelse av områder etter høring vil kreve ny høring. 

I kapittel 2 er områdene som høres med to alternative arealformål beskrevet enkeltvis. 
Her framgår det hvor områdene er, arealformål i planforslaget og kartutsnitt som viser 
det alternative arealformålet. Kapittel 3 beskriver forslag til alternative byggegrenser i 
100-metersbeltet langs sjø. Kapittel 4 omhandler bestemmelser som høres med 
alternativ formulering eller tillegg. I kapittel 5 ligger klima og arealregnskap, 
boligarealreserven, samlet konsekvensutredning og oppsummering av risiko- og 
sårbarhetsanalysen for områdene som høres med alternative arealformål. 
Konsekvensutredning og ROS-analyse for hvert av de enkelte nye utbyggingsområdene 
som høres i to alternativ ligger i vedlegg 1.  

Endringer av arealformål vil påvirke hvordan og i hvilke grad planforslaget imøtekommer 
mål og føringer for planarbeidet slik de framgår av planprogrammet fastsatt i bystyret 
26.5.2021, kommuneplanens samfunnsdel med overordnet arealstrategi vedtatt av 
bystyret 23.9.2020 og nasjonale og regionale føringer. Dette er beskrevet i kapittel 6. 
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2. Beskrivelse av områder med alternativt arealformål  
I dette kapittelet er alle områder som høres med alternativ arealbruk beskrevet. Tabell 1 
og figur 1 gir en oversikt over områdene. 
 
I beskrivelsen av de enkelte områdene er det i overskriften vist hvilket nummer området 
har i plankartet og navnet på området. Videre er det oppgitt gårds- og bruksnummer, 
arealstørrelse og en beskrivelse av området. Deretter er det beskrevet hvilket 
arealformål som høres alternativt og hvilket arealformål som ligger i plankartet. 
Kartutsnittene viser det alternative arealformålet. Avgrensingen kan som følge av 
tilpasning bli redusert dersom det alternative arealformålet legges inn i plankartet etter 
høring. Alle områdene som høres med alternative arealformål, er markert med en rød 
stiplet linje i høringsforslaget til kommuneplankartet. 
 
Tabell 1. Oversikt over alle områder som høres med alternativ arealbruk.  
Nr i 
kart  

Dokumentnr. i 
saksbehandlings
systemet: 

Navn Vedtakspunkt i 
formannskapet 

Arealformål i plankartet 
(største delen av området)  

Alternativt arealformål: Næringsbebyggelse (framtidig) 
A1 88 og 102 Lohne næringsområde 110/22, pkt. 

12.7 
LNF (nåværende) 
 

A2 122 Bringeheia/ 
Toftelandslier 

110/22, pkt. 4 
115/22, pkt. 1f 

LNF (nåværende) 
 

A3 132 Grauthelleren 110/22, pkt. 
12.12 a 

LNF (nåværende), bebyggelse 
og anlegg (framtidig), 
samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur (nåværende) 

A4 297A Borgeheia 110/22, pkt. 5 
115/22, pkt. 1f 

LNF (nåværende), kombinerte 
militærformål (nåværende), 
LNF-spredt bebyggelse 
(nåværende) 

A5 297B Sørlandsparken øst 110/22, pkt. 6 
115/22, pkt. 1f 

LNF (nåværende) 
 

Alternativt arealformål: Bestemmelsesområde 
A6  Avgrensing av areal for 

plasskrevende handel 
på Lohnelier 
næringsområde #7 

110/22, pkt. 
13a 

Næringsbebyggelse 
(nåværende og fremtidig) 

Alternativt arealformål: Kjøpesenter (framtidig) 
A7 98 Sørlandssenteret 

tjenesteyting 
110/22, pkt. 
12.2 

Forretning (nåværende) 

Alternativt arealformål: Forretninger (framtidig) 
A8 53 Sørlandsparken/Skibås

en (Gamle 
Postterminalen) 

110/22, pkt. 
12.13 a 

Næringsbebyggelse 
(nåværende) 

A9 69 Lohnelier sør 110/22, pkt. 
12.5 

LNF (nåværende) 
 

A10 190 OBS bygg Mjåvann 110/22, pkt. 
12.11 b 

Næringsbebyggelse 
(nåværende) 

Alternativt arealformål: Bebyggelse og anlegg (fremtidig)  
A11  Lumber Kommune-

direktørens 
innstilling å høre 
området i to 
alternativ 

Næringsbebyggelse 
(nåværende) 

A12 57 Salbostad 110/22, pkt. 
12.9 

Bebyggelse og anlegg 
(nåværende) og 
blå/grønnstruktur 
(nåværende) 
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A13 77 Østre Randøy 110/22, pkt. 
12.1 

LNF (nåværende) 

A14 114 Fidjestøl, Flekkerøy 110/22, pkt. 
12.3 

Kommunedelplan for 
Flekkerøy deler av 
strandsonen: friområde og 
landbruk, natur- og friluftsliv 
(LNF) med 
retningslinjeområde: 
bygg/anleggstiltak bør ikke 
tillates. 

A15 118 Heftenes/Vige 110/22, pkt. 
12.8 

LNF (nåværende) og 
bebyggelse og anlegg 
(nåværende) 

A16 124 Skudeviga 115/22, pkt. 1e Fritids- og turistformål 
(nåværende) 

A17 128 Lauvlandsmoen 110/22, pkt. 
12.11 a 

LNF (nåværende) og LNF-
spredt bebyggelse (fremtidig) 

A18 128 Vatneli 110/22, pkt. 
12.11 a og 
12.14 

LNF (nåværende) 

A19 199,201,227 Støodden N1 110/22, pkt. 7 
115/22, pkt. 1f 

Næringsbebyggelse 
(nåværende) 

A20 204, 347 og 348 Mærvigsheia/ 
Vognsneset 

110/22, pkt. 9 
115/22, pkt. 1f 

LNF (nåværende) 

A21  Øygardsheia nord 110/22, pkt. 
12.10 a 

LNF (nåværende) 

A22  Kjellandsheia nord 110/22, pkt. 
12.10 b 

LNF (nåværende) 

A23  Bukksteindalen 
terrasse 

110/22, pkt. 
12.10 c 

LNF (nåværende) 

A24  Nodeland Syd 110/22, pkt. 8 
115/22, pkt. 1f 

LNF (nåværende) 

Alternativt arealformål: Bebyggelse og anlegg (nåværende) 
A25  Tånevik-Olstø 115/22, pkt. 1c LNF-spredt bebyggelse 

(nåværende) og LNF 
(nåværende) 

A26  Brennåsen terrasse 115/22, pkt. 1g LNF (nåværende) 
A27  Nodelandsheia øst 

 
115/22, pkt. 1d LNF (nåværende) 

Alternativt arealformål: Bebyggelse og anlegg (framtidig) og fritids- og turistformål (framtidig) 
A28 180 Høllen brygge 110/22, pkt. 

12.15 
Bebyggelse og anlegg 
(nåværende) 

Alternativt arealformål: Fritids- og turistformål (framtidig) 
A29 59 Sodefjed 110/22, pkt. 

12.6 
LNF (nåværende) og LNF-
spredt bebyggelse (fremtidig) 

Alternativt arealformål: LNF-spredt bolig-, fritids-, og næringsbebyggelse (framtidig) 
A30 85 Amfeneset 110/22, pkt. 

12.4 
LNF-spredt bebyggelse 
(nåværende) 

A31 128 Spredt bebyggelse i 
Finsland 

110/22, pkt. 
12.11 a 

LNF (nåværende) og LNF-
spredt bebyggelse (fremtidig) 

Alternativt arealformål: LNF (nåværende) 
A32  Linnegrøvan 

 
110/22, pkt. 3 
115/22, pkt. 1f 

Næringsbebyggelse 
(nåværende) 
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Figur 1. Oversikt over områder med alternativt arealformål. 
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2.1 Næringsbebyggelse 
 
A1 – Lohne næringsområde  
Gnr./bnr. 469/1 og deler av 469/6 og 7. 
Gjelder et areal på ca. 550 dekar.  
 
Ønsket utvidelse av Lohne 
næringsområde ligger nordøst og inntil 
Lohnelier næringsområde. Området er et 
ubebygd skogsområde.  
 
Alternativt arealformål er framtidig 
næringsbebyggelse.  
 
I kommuneplankartet er arealformålet 
landbruk, natur- og friluftsliv (LNF).  
 
 

Område med alternativt arealformål  

 
 
 

 

A2 – Bringeheia/Toftelandslier  
 

Gnr./bnr. del av 474/75 med flere. 
Gjelder et areal på ca. 1000 dekar.  
 
Bringeheia/Toftelandslier ligger langs 
tidligere kommunegrense mellom 
Songdalen og Søgne der ny og gammel 
E39 møtes. Området er en ubebygd hei 
og skogsområde. Området er avsatt som 
langsiktig arealreserve for næring i 
Regional plan for Kristiansandsregionen 
2020-2050.  
 
Alternativt arealformål er framtidig 
næringsbebyggelse. Området er delt 
i to parseller av ny E39. 
 
I kommuneplankartet er arealformålet 
landbruk, natur- og friluftsliv (LNF). 
Deler av området har hensynssone 
nedslagsfelt drikkevann (H110).  

Område med alternativt arealformål 
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A3 - Grauthelleren  
Gnr./bnr. 14/44 og del av 14/45. 
Gjelder et areal på ca. 140 dekar. 
 
Grauthelleren ligger mellom tidligere 
E39, Bukksteinsvannet og 
boligområdet i Bukksteinsdalen. 
Området er et ubebygd skogsområde.  
 
Alternativt arealformål er 
framtidig næringsbebyggelse. 
 
I kommuneplankartet er 
arealformålene landbruk, natur- og 
friluftsliv (LNF), en del er avsatt til 
bebyggelse og anlegg og 
samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur.  
 
 

Område med alternativt arealformål 

 

 
 

A4 – Borgeheia  
Gnr./bnr. hele eller deler av 114/3 
med flere. Gjelder et areal på ca. 
4100 dekar. 
 
Borgeheia ligger nordvest for Kjevik 
lufthavn. Området er en ubebygd hei 
og skogsområde.  
 
Alternativt arealformål er framtidig 
næringsformål. 
 
I kommuneplankartet er i all hovedsak 
arealformålet landbruk, natur- og 
friluftsliv (LNF), nåværende LNF-spredt 
bebyggelse og mindre deler kombinerte 
militærformål. Faresone for 
høyspenningsanlegg (H370) går 
gjennom området.  

Område med alternativt arealformål 
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A5 - Sørlandsparken øst  
Gnr./bnr. 102/2 med flere. Gjelder et 
areal på ca. 180 dekar. 
 
Dette arealet i Sørlandsparken øst 
ligger inn mot Lillesands grense, på 
østsiden av E18 og fv. 420, nordøst for 
IKEA.  
 
Alternativt arealformål er framtidig 
næringsbebyggelse. 
 
I kommuneplankartet er arealformålet 
landbruk, natur- og friluftsliv (LNF). 
Mindre deler er regulert til ulike 
veiformål.   
 
 

Område med alternativt arealformål 
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2.2 Bestemmelsesområde 
 
 
A6 – Avgrensing av areal for plasskrevende handel på Lohnelier 
næringsområde #7 
Gjelder arealer merket A6 både sør og 
nord for ny E39. Området sør for ny E39 
er på 310 dekar. Området nord for ny 
E39 er 530 dekar.  
 
Bestemmelsesområde som 
avgrenser hvor det vil være tillatt 
med plasskrevende handel er 
utvidet, slik den rød stipla linje på 
kartet viser. Dette kommer i tillegg til 
arealet nord for ny E39 som er avsatt i 
plankartet.  
 
I kommuneplankartkartet er dette 
området et rent næringsområde uten 
plasskrevende handel.  
 

Område med alternativt arealformål 

 

 
  

11



 
 

 
 12 

2.3 Kjøpesenter  
 
A7 - Sørlandssenteret tjenesteyting  
Gnr./bnr. hele eller deler av 63/696, 
698, 699, 957. Gjelder et areal på ca. 90 
dekar. 
 
Området er en del av Sørlandssenteret.  
 
Alternativt arealformål er 
kjøpesenter (framtidig) slik at 
tjenesteyting også blir tillatt. 
 
I kommuneplankartet er arealformålet 
for hele Sørlandssenteret forretning som 
regulert i reguleringsplan for 
Sørlandssenteret og Bergsenteret.  
 
 

Område med alternativt arealformål  
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2.4 Forretning 
 
A8 - Sørlandsparken/Skibåsen (Gamle Postterminalen)  
Gnr./bnr. 63/816. Gjelder et areal på 
ca. 20 dekar. 
 
Området gjelder gamle postterminalen, 
som er en del av sørlandsparken.  
 
Alternativt arealformål er forretning 
(framtidig). 
 
I kommuneplankartet er arealformålet 
næringsbebyggelse.  
 
 

Område med alternativt arealformål 

 

 
 
A9 – Lohnelier sør 
Gnr./bnr. deler av 469/4 og 13. Gjelder 
et areal på ca. 40 dekar. 
 
Lohnelier sør ligger sør for gamle E39. 
Området er et ubebygd skogsområde.  
 
Alternativt arealformål er 
forretninger (framtidig). 
 
I kommuneplankartet er arealformålet 
landbruk, natur- og friluftsliv (LNF).  
 
 

Område med alternativt arealformål 
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A10 - OBS bygg Mjåvann 
Gnr./bnr. 575/426. Gjelder et areal på 
ca. 30 dekar. 
 
Området gjelder en del av Mjåvann 
industriområde.  
 
Alternativt arealformål er 
forretninger (framtidig). 
 
I kommuneplankartet er arealformålet 
næringsbebyggelse.  
 
 

Område med alternativt arealformål 
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2.5 Bebyggelse og anlegg (framtidig) 
Hovedformålet bebyggelse og anlegg kan ha følgende underformål: boligbebyggelse, 
fritidsbebyggelse, sentrumsformål, kjøpesenter, forretninger, bebyggelse for offentlig 
eller privat tjenesteyting, fritids- og turistformål, råstoffutvinning, næringsbebyggelse, 
idrettsanlegg, andre typer anlegg, uteoppholdsarealer og grav- og urnelunder. 

A11 – Lumber  
Gnr./bnr. deler av 14/109,1359,1484 
og 1485. Gjelder et areal på ca. 80 
dekar. 
 
Området ligger på Lumber i Vågsbygd. 
Aktuelle areal er et eldre 
næringsområde med kai og sjøareal.  
 
Alternativt arealformål er framtidig 
bebyggelse og anlegg og bruk og 
vern av sjø og vassdrag 
 
I kommuneplankartet er arealformålet 
næringsbebyggelse.  
 
 

Område med alternativt arealformål  

 
 
 
A12 - Salbostad  
Gnr./bnr. 55/1 med flere. Gjelder et 
areal på ca. 20 dekar. 
 
Salbostad ligger på Søm ved 
Korsvikfjorden. Området er tidligere 
landbrukseiendom og er bebygd med 
eldre landbruksbebyggelse.  
 
Alternativt arealformål er fremtidig 
bebyggelse og anlegg. 
 
I kommuneplankartet er arealformålene 
bebyggelse og anlegg (nåværende) og 
grønnstruktur.  
 
 

Område med alternativt arealformål 
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A13 - Østre Randøy  
Gnr./bnr. 88/26, 74 og 86. Gjelder et 
areal på ca. 20 dekar. 
 
Området ligger på Østre Randøy i 
Randesund. Området er et 
strandsoneareal med enkelte 
boliger/fritidsboliger.  
 
Alternativt arealformål er framtidig 
bebyggelse og anlegg. 
 
I kommuneplankartet er arealformålet 
landbruk, natur- og friluftsliv (LNF).  
 
 

Område med alternativt arealformål  

 

 
 
A14 – Fidjestøl, Flekkerøy  
Gnr./bnr. 3/56. Gjelder et areal på ca. 
150 m2. 
 
Området ligger på Østerøya på 
Flekkerøy. Området er strandsoneareal 
med en eldre brygge. 
 
Alternativt arealformål er framtidig 
bebyggelse og anlegg med 
mulighet for å brygge/sjøbod på 
eiendommen. For dette arealet vil 
kommuneplanen gå foran 
kommunedelplan for Flekkerøy deler 
av strandsonen, dersom det 
innarbeides i plankartet. 
 
I kommunedelplan for Flekkerøy deler 
av strandsonen (vedtatt 2011) er 
arealformålet friområde og landbruk, 
natur- og friluftsliv (LNF) med 
retningslinjeområde: 
bygg/anleggstiltak bør ikke tillates. 
 

Område med alternativt arealformål  
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A15 – Heftenes/Vige  
Gnr./bnr. deler av 437/7 med flere. 
Gjelder et areal på ca. 80 dekar. 
 
Området ligger på Heftens/Vige i vestre 
del av Søgne. Området er et 
strandsoneareal, med enkelte 
fritidsboliger.  
 
Alternativt arealformål er framtidig 
bebyggelse og anlegg med mulighet 
for å bygge flere fritidsboliger. 
 
I kommuneplankartet er arealformålet 
landbruk, natur- og friluftsliv (LNF), 
bebyggelse og anlegg og bruk og vern 
av sjø og vassdrag.  
 
 

Område med alternativt arealformål  

 

 
 
A16 – Skudeviga i Randesund 
Gnr./bnr.  90/108 med flere. Gjelder et 
areal på ca. 3 dekar. 
 
Skudeviga ligger  ved Stokksundet i 
Randesund. Området ligger ved sjøen og 
er bebygd med leilighetsbygg. Området 
er en del av Skudeviga feriesenter og er 
regulert til hotell/overnatting.   
 
Alternativt arealformål er framtidig 
bebyggelse og anlegg. 
 
I kommuneplankartet er arealformålet 
fritids- og turistformål.   
 

Område med alternativt arealformål   
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A17 - Lauvslandsmoen  
Gnr./bnr. 519/55,62,78 med flere. 
Gjelder et areal på ca. 100 dekar. 
 
Området ligger på Lauvslandsmoen i 
Finsland. Området er ubebygd. 
Forslagsstiller er ikke grunneier. 
 
Alternativt arealformål er 
framtidig bebyggelse og anlegg.  
 
Deler av området høres også med 
alternativ arealbruk LNF-spredt 
bebyggelse (A31).  
 
I kommuneplankartet er arealformålet 
landbruk, natur- og friluftsliv (LNF) og 
fremtidig LNF-spredt bebyggelse.  
 
 
 

Område med alternativt arealformål  

 
 
 
A18 – Vatneli  
Gnr./bnr. deler av 515/7. Gjelder et 
areal på ca. 190 dekar. 
 
Området er en utvidelse av 
boligområdet Vatneli, sør for Kilen i 
Finsland. Området er ubebygd. 
Forslagsstiller er ikke grunneier. 
 
Alternativt arealformål er 
framtidig bebyggelse og anlegg.  
 
I kommuneplankartet er arealformålet 
landbruk, natur- og friluftsliv (LNF).  
 
 

Område med alternativt arealformål  
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A19 – Støodden N1  
Gnr./bnr. 55/9 med flere. Gjelder et 
areal på ca. 40 dekar. 
 
Støodden ligger innerst i Korsvikfjorden. 
Det aktuelle arealet er delvis utbygd 
med næringsbebyggelse. Regulert til 
industri i reguleringsplan Støodden. 
 
Alternativt arealformål er framtidig 
bebyggelse og anlegg. 
 
I kommuneplankartet er arealformålet 
næringsbebyggelse.  
 
 

Område med alternativt arealformål  

 
 
 
A20 - Mævigsheia/Vognsneset 

Gnr./bnr. deler av 410/1 og 17. Gjelder 
et areal på ca. 15 dekar fordelt på tre 
enkeltområder.  
 
Mævigsheia/Vognsneset ligger nær 
boligområdet på Vognsneset, øst for fv. 
456 Langenesveien. Området er en 
ubebygd hei i Sandvigdalsfjorden. 
Arealet er regulert til friluftsområde.  
 
Alternativt arealformål er framtidig 
bebyggelse og anlegg med mulighet 
for å bygge fritidsboliger. 
 
I kommuneplankartet er arealformålet 
landbruk, natur- og friluftsliv (LNF).  
 

Område med alternativt arealformål  
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A21 – Øygardsheia nord  
Gnr./bnr. deler av 416/2. Gjelder et 
areal på ca. 15 dekar. 
 
Området ligger på Langenes i Søgne, og 
er et ubebygd skogsområde. 
 
Alternativt arealformål er framtidig 
bebyggelse og anlegg. 
 
Området inngår i områderegulering for 
Øygardsheia nord, og er i hovedsak 
regulert til boligbebyggelse. Det er 
derfor ikke krav om 
konsekvensutredning av dette 
enkeltområdet. 
 
Dette er et av områdene for bebyggelse 
og anlegg som er foreslått tatt ut. I 
kommuneplankartet er arealformålet 
landbruk, natur- og friluftsliv (LNF).  

Område med alternativt arealformål  

 

 
 
A22 – Kjellandsheia nord  
Gnr./bnr. deler av 470/18 med flere. 
Gjelder et areal på ca. 220 dekar. 
 
Området ligger sør for Lunde, på 
vestsiden av Leireveien. Området er et 
ubebygd skogsområde.   
 
Alternativt arealformål er framtidig 
bebyggelse og anlegg. 
 
Området inngår i områderegulering for 
Kjellandsheia nord - Mjåland, og er i 
hovedsak regulert til boligbebyggelse. 
Det er derfor ikke krav om 
konsekvensutredning av dette 
enkeltområdet. 
 
Dette er et av områdene for bebyggelse 
og anlegg som er foreslått tatt ut. 
I kommuneplankartet er arealformålet 
landbruk, natur- og friluftsliv (LNF).  

Område med alternativt arealformål  
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A23 – Bukksteinsdalen terrasse 
Gnr./bnr. deler av 613/1 og 69. Gjelder 
et areal på ca. 7 dekar. 
 
Området ligger mellom Mjåvann 
industriområde og tidligere E39. Enkelte 
eksisterende boliger.  
 
Alternativt arealformål er framtidig 
bebyggelse og anlegg. 
 
Området er regulert blant annet til bolig i 
en reguleringsplan fra 2005. Det er 
derfor ikke krav om 
konsekvensutredning av dette 
enkeltområde. 
 
Dette er et av områdene for bebyggelse 
og anlegg som er foreslått tatt ut. I 
kommuneplankartet er arealformålet 
landbruk, natur- og friluftsliv (LNF).  

Område med alternativt arealformål  

 

A24 – Nodeland syd  
Gnr./bnr. 610/14,24,25 med flere. 
Gjelder et areal på ca. 250 dekar. 
 
Området ligger sør for Nodeland, og er et 
ubebygd skogsområde. 
 
Alternativt arealformål er framtidig 
bebyggelse og anlegg. 
 
I gjeldende kommunedelplan for 
Songdalen har området arealformålet 
boligbebyggelse. Det er derfor ikke krav 
om konsekvensutredning av dette 
enkeltområde. 
 
Dette er et av områdene for bebyggelse 
og anlegg som er foreslått tatt ut. I 
kommuneplankartet er arealformålet 
landbruk, natur- og friluftsliv (LNF).  

Område med alternativt arealformål  
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2.6 Bebyggelse og anlegg (nåværende) 

 

  

A25 – Tånevik - Olstø  
Gnr./bnr. del av 442/2 med flere. Gjelder 
et areal på ca. 90 dekar. 
 
Området ligger ved sjøen vest i Søgne, 
med enkelte boliger. 
 
Alternativt arealformål er nåværende 
bebyggelse og anlegg. 
 
Området er regulert til bolig med 
tilhørende arealformål i reguleringsplan 
Del av Tånevik – Olstø. Det er derfor ikke 
krav om konsekvensutredning av dette 
enkeltområde. 
 
Dette er et av områdene for bebyggelse 
og anlegg som er foreslått tatt ut. I 
kommuneplankartet er arealformålet 
LNF-spredt bebyggelse og landbruk, 
natur- og friluftsliv (LNF). 
 
 

Område med alternativt arealformål  

 

A26 – Brennåsen terrasse  
Gnr./bnr. del av 576/7 med flere. Gjelder 
et areal på ca. 25 dekar. 
 
Området ligger i en bratt skråning rett 
nord for Brennåsen, øst for 
Songdalsvegen (fv. 461).  
 
Alternativt arealformål er nåværende 
bebyggelse og anlegg. 
 
Området er regulert til bolig med 
tilhørende arealformål i reguleringsplan 
Brennåsen Terrasse. Det er derfor ikke 
krav om konsekvensutredning av dette 
enkeltområde. 
 
Dette er et av områdene for bebyggelse 
og anlegg som er foreslått tatt ut. I 
kommuneplankartet er i all hovedsak 
arealformålet landbruk, natur- og 
friluftsliv (LNF).  

Område med alternativt arealformål  
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A27 – Nodelandsheia øst 
Gnr./bnr. deler av 606/14 med flere. 
Gjelder et areal på ca. 340 dekar. 
 
Området er et ubebygd skogsområde øst 
for Nodelandsheia. 
 
Alternativt arealformål er nåværende 
bebyggelse og anlegg. 
 
Området er regulert til boligområde i 
områderegulering Nodelandsheia Øst. Det 
er derfor ikke krav om 
konsekvensutredning av dette 
enkeltområde. 
 
Dette er et av områdene for bebyggelse 
og anlegg som er foreslått tatt ut. I 
kommuneplankartet er arealformålet 
landbruk, natur- og friluftsliv (LNF).  

Område med alternativt arealformål 

   

23



 
 

 
 24 

2.7 Bebyggelse og anlegg og fritids- og turistformål 
 
A28 – Høllen brygge  
Gnr./bnr. deler av 423/103, 719 med 
flere. Gjelder et areal på ca. 4 dekar. 
 
Området er to mindre områder i Høllen, 
Vertshuset Høllen brygge og del av 
parkeringsplassen.  
 
Alternativt arealformål er framtidig 
bebyggelse og anlegg, med mulighet 
for leiligheter i eksisterende 
bebyggelse til Vertshuset Høllen 
brygge og framtidig fritids- og 
turistformål. 
 
I kommuneplankartet har begge 
områdene arealformålet bebyggelse og 
anlegg. 

Område med alternativt arealformål 
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2.8 Fritids- og turistformål 
 
A29 - Sodefjed  
Gnr./bnr. 82/4 med flere. Gjelder et 
areal på ca. 80 dekar. 
 
Området ligger på Sodefjed i Ytre 
Randesund. Området er et ubebygd 
strandsoneareal.  
 
Alternativt arealformål er framtidig 
fritids- og turistformål. 
 
I kommuneplankartet er arealformålene 
landbruk, natur- og friluftsliv (LNF) og 
mindre deler framtidig areal for LNF-
spredt bebyggelse.   
 
 

Område med alternativt arealformål  
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2.9 LNF-spredt bebyggelse (framtidig) 
 
A30 – Amfeneset  
Gnr./bnr. deler av 424/95. Gjelder et 
areal på ca. 4 dekar. 
 
Området ligger på Amfeneset i Søgne. 
Området er en del av strandsonen, og 
det er spredt bebygd med 
boliger/fritidsboliger.  
 
Alternativt arealformål er 
fremtidig LNF-spredt bebyggelse 
med to nye boliger. 
 
I kommuneplankartet er arealformålet 
nåværende LNF-spredt bebyggelse.   
 
 

Område med alternativt arealformål  

 

 

A31 – Spredt boligbygging i Finsland 
Gnr./bnr. deler av 510/2, 511/3, 
512/5,520/4, 524/20, 525/1,2, 542/3 
med flere. Gjelder et areal på ca. 480 
dekar. 
 

Dette er syv områder for fremtidig LNF-
spredt bebyggelse i Finsland. 
Forslagsstiller er ikke grunneier. 
 

Alternativt arealformål er fremtidig 
LNF-spredt bebyggelse.  
 

I innspillet er det ikke oppgitt antall 
boenheter. Kommunedirektøren har 
lagt inn to boenheter i hvert område. 
Dette kan bli justert etter høring.   
 

I kommuneplankartet er i hovedsak 
arealformålet landbruk, natur- og 
friluftsliv (LNF).  
 

Området på Kleveland og deler av to 
områder på Lauvslandsmoen har 
fremtidig LNF-spredt bebyggelse. Ett av 
disse områdene høres også delvis med 
bebyggelse og anlegg (A17). 

Område med alternativt arealformål  
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2.10 Landbruk, natur og friluftslivsformål (LNF) 
 
A32 – Linnegrøvan  
Gnr./bnr. hele eller deler av 
418/18,24,25,514. Gjelder et areal på 
ca. 18 dekar. 
 
Området ligger øst for eksisterende 
næringsbebyggelsen på Linnegrøvan. 
Området er dyrka mark som er regulert 
til næring.  
 
Alternativt arealformål er 
nåværende landbruk, natur- og 
friluftsliv (LNF).  
 
I kommuneplankartet er arealformål 
næringsbebyggelse.  
 
 

Område med alternativt arealformål  
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3. Byggegrense i 100-metersbeltet langs sjø 
 

3.1 Innledning 
Formannskapet har i møtet 12.10.2022 vedtatt å høre to alternative byggegrenser i 100-
metersbeltet langs sjøen, i tillegg til byggegrensene som er innarbeidet i plankartet i 
høringsforslaget. De to alternative byggegrensene er foreslått løst som bestemmelser til 
kommuneplanens arealdel. 

I dette kapittelet gjøres det kort rede for: 

• reglene om byggeforbudet i 100-metersbeltet 
• beskrivelse av byggegrense i plankartet til kommuneplans arealdel 
• beskrivelse av alternative byggegrenser og konsekvensutredning av disse 

 

3.2 Byggeforbudet i 100-metersbeltet  
Plan- og bygningsloven § 1-8 omhandler forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag. I loven 
framgår det at det generelle byggeforbudet langs sjøen gjelder i 100-metersbeltet, så 
langt ikke annen byggegrense er fastsatt i kommuneplanens arealdel eller i 
reguleringsplan. Det innebærer at det generelle byggeforbudet ikke gjelder i regulerte 
områder der det er fastsatt annen byggegrense. Her er det reguleringsplanen som er 
bestemmende for hva som kan bygges. 

Forbudet gjelder heller ikke der kommunen har fastsatt bestemmelser om nødvendige 
tiltak etter plan- og bygningsloven § 11-11 nr. 4.  

I brev fra Kommunal og moderniseringsdepartementet til fylkesmennene 08.03.2017 står 
det at «Byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen vil gjelde for byggeområder avsatt 
i tidligere vedtatte planer dersom det ikke er fastsatt byggegrense (…). Bygging i 
samsvar med slike planer uten byggegrense kan bare tillates etter dispensasjon, 
planendring eller ny plan med byggegrense.» 
 

3.2 Byggegrense mot sjø i kommuneplankartet 
I høringsforslaget til kommuneplanens arealdel, er det fastsatt byggegrense mot sjø 
langs deler av kystlinjen på fastlandet. Grensen er for det meste satt i tettbebygde 
områder der det er tydelig skille mellom tettbebygde arealer og områder med natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv- og landskapsverdier som det skal tas spesielt hensyn til. 

Byggegrense mot sjø, slik den er fastsatt i kommuneplankartet, er ikke fastsatt eller 
realitetsvurdert i områder der det ikke er tydelig skille mellom områder som er omfattet 
av strandsonevernet og bebygde arealer. Det er heller ikke satt byggegrense i LNF-
områder.  

I kommuneplanbestemmelsene § 10 er det fastsatt bestemmelser etter plan- og 
bygningsloven § 11-11 nr. 4 og om unntak fra byggeforbudet etter § 1-8. Unntakene 
gjelder nødvendige driftsbygninger i landbruket, tilrettelegging for allmennheten, 
nødvendig adkomstbrygge på bebygd boligeiendom og navigasjonsinstallasjoner. 
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I områder uten byggegrense gjelder de generelle bestemmelsene for 100-metersbeltet 
langs sjøen etter plan- og bygningsloven § 1-8 for andre tiltak enn de som framgår av § 
10 i kommuneplanbestemmelsene. 

Kartet viser illustrasjonslinjer for reguleringsplaner som har fastsatt byggegrense i 100-
metersbeltet (grønn linje) og i kommuneplankartet (blå linje). 

3.3 Alternative byggegrenser i arealformål og 30-meter fra sjøen. 
Formannskapets vedtak 12.10.22 pkt. 10 

Det skal høres endringer/forenklinger som gjelder bygging i 100 meter beltet, 
slik: 
Fastsetting av byggegrense i 100-metersbeltet gjelder til annen byggegrense er 
fastsatt i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan. For områder i 
strandsonen som har etablert bebyggelse, kan kommunen i forbindelse med 
kartlegging av funksjonell strandsone fastsette ny byggegrense. Det er særlig 
aktuelt i regulerte områder uten byggegrense og i områder som er åpnet for 
spredt bygging. 
 
Viktig om mulig å finne en annen måte å forenkle regelverket/saksbehandlingen 
på, som også ivaretar strandsonen. 
En eventuell endring av byggegrense til 30 meter fra strandlinjen, må gjelde for 
områdene formål bebyggelse og anlegg i kommuneplanen (ikke LNF område). 
Dette forenkler også saksbehandlingen for eksisterende bebyggelse vesentlig. 
Intensjonen med byggeforbudet er å sikre allmenhetens tilgang til strandsonen. I 
Kristiansand kommune er det i en del områder oppført boliger (i både eldre og 
nyere tid) i nærhet til strandsonen (innenfor 100 metersbeltet fra sjøen). Av den 
eldre bebyggelsen, ligger svært mange boliger i områder som ikke er 
detaljregulert, eller i eldre reguleringsplaner uten regulert byggegrense mot sjøen. 
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En kan ikke se at intensjonen med byggeforbudet blir tilsidesatt ved, enten å sette 
regulert byggegrense mot sjøen, i formålsgrensen for bebyggelse og anlegg, eller 
sette byggegrense fra sjøen til 30 meter (i planformålet bebyggelse og anlegg). 

 
Formannskapets vedtak innebærer at det, i tillegg til byggegrensen mot sjø i plankartet, 
skal høres to alternative byggegrenser i 100-metersbeltet innenfor arealer avsatt til 
bebyggelse og anlegg med underformål sentrum-, næring-, ferie- og fritid- og 
tjenesteyting. Den ene byggegrensen er satt 30 meter fra sjøen, den andre i 
formålsgrensen. De to alternative byggegrensene formuleres som tillegg til 
bestemmelsene § 10. Bestemmelsene som gjengitt under er også innarbeidet i kapittel 4 
– Bestemmelser som høres med alternativ formulering eller tillegg, i dette dokumentet. 

§ 10 100-metersbeltet langs sjø  

Nye punkt 
Byggegrense langs sjø (pbl 1.8, 3.ledd). 

 
Alternativ 1 – byggegrense 30-meter fra sjøen: 
• Der det ikke er fastsatt byggegrense på plankartet eller i reguleringsplan, 

gjelder det en byggegrense 30-meter fra sjøen innenfor arealformål 
bebyggelse og anlegg med underformål.  

 
Alternativ 2 – byggegrense i formålsgrensen bebyggelse og anlegg: 
• Der det ikke er fastsatt byggegrense på plankartet eller i reguleringsplan, 

gjelder formålsgrensen for bebyggelse og anlegg med underformål som 
byggegrense i 100-metersbeltet langs sjøen. 

 
  

30



 
 

 
 31 

De oransje markeringene i kartet under viser 30-metersbeltet innenfor arealformålet 
bebyggelse og anlegg med underformål. Grønn linje illustrere reguleringsplaner som har 
byggegrense mot sjøen og blå linje illustrer hvor det er byggegrense i 
kommuneplankartet. Alternativ byggegrense 30 meter fra sjøen (oransje linje) og 
byggegrense i arealformålet vil ikke gjelde der det er fastsatt byggegrense i 
reguleringsplan og på kommuneplankartet. 

 

Kartet viser illustrasjonslinjer for reguleringsplaner som har fastsatt byggegrense i 100-
metersbeltet (grønn linje), i kommuneplankartet (blå linje) og 30-metersbeltet innenfor 
arealformålet bebyggelse og anlegg med underformål (oransje linje). 

  

31



 
 

 
 32 

3.4 Konsekvensutredning av alternative byggegrenser 
Avstanden fra sjøen til formålsgrensen for bebyggelse og anlegg med underformål 
varierer i ulike deler av kommunen. Noen steder er den satt i overgangen mellom sjø og 
land, noen steder ligger den mellom sjøen og 30-metersgrensen, mens den andre steder 
ligger bakenfor 30-metersbeltet. Det innebærer at konsekvensene av byggegrense i 
formålsgrensen vil variere avhengig av hvor formålsgrensen er satt.  

Byggegrense 30-meter fra sjøen innebærer at det generelle byggeforbudet langs sjøen 
etter plan- og bygningsloven § 1-8 oppheves bakenfor 30-metersbeltet. Kartet under 
viser et utsnitt av kommuneplankartet over ortofoto fra Hundskilen i Søgne. Den innerste 
hvite stiplede linjen viser 100-metersbeltet og den ytterste blå stiplede linjen viser 30-
metersbeltet innenfor arealformålet bebyggelse og anlegg. Avstanden fra formålsgrensen 
for bebyggelse og anlegg varierer. Den grønne linjen viser områder som har byggegrense 
i reguleringsplanen. Her er det reguleringsplanen som styrer om og hvor mye det kan 
bebygges.  

 

Illustrasjon byggegrenser, Hundskilen  

 

Virkning av byggegrense mot sjøen 
Der det er fastsatt annen byggegrense i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan 
gjelder ikke det generelle byggeforbudet etter plan- og bygningsloven § 1-8. Det betyr at 
det ikke vil være krav om dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet fra sjøen. 

Byggegrensen fastsatt i kommuneplanens arealdel vil supplere gjeldende 
reguleringsplaner uten byggegrense og opphever det generelle byggeforbudet i 100-
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metersbeltet. Der det er fastsatt byggegrense mot sjø i reguleringsplaner er det 
reguleringsplanens byggegrense som gjelder. 

Bestemmelsene til kommuneplanforslaget inneholder et generelt krav om utarbeidelse av 
reguleringsplan i uregulerte områder. Det er imidlertid flere tiltak som er unntatt fra 
kravet om reguleringsplan, blant annet: 

• Fradeling og oppføring av 1 enebolig med minste tomtestørrelse på 500 m2  
• Tilbygg på inntil 50 m2 BRA/BYA 
• Frittliggende bygning i 1 etasje, inntil 70 kvm BRA/BYA 
• Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel 
• Skilt og reklame på inntil 6,5 m2 
• Terrasser med høyde på inntil 1 m, og som ikke stikker lengre ut fra fasadelivet 

enn 4 m 
• Levegg med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 10 m 
• Forstøtningsmur på inntil 1 m høyde 
• Mindre fylling og planering av terreng som ikke overstiger 3 m i spredtbygd strøk 

eller 1,5 m i tettbygdd strøk 
 
Kommuneplanbestemmelsene om unntakene fra plankravet og avgrensingen av 
byggeområdene mot sjøen er utarbeidet under den forutsetning at det i 100-metersbeltet 
langs strandsonen er et nasjonalt byggeforbud, dersom ikke kommunen har fastsatt 
annen byggegrense i plan. Dersom byggegrensen fastsettes i formålsgrensen eller 30 
meter fra strandlinjen, så vil alle de ovenfornevnte tiltakene kunne gjennomføres uten at 
det kreves dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet eller at det gjennomføres 
en reguleringsprosess med vurdering av konsekvenser for natur- og kulturmiljø, 
friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser, utover vurderingen som er gjort i 
kommuneplanen. Kommuneplanens øvrige bestemmelser om lokalisering vil imidlertid 
gjelde så langt de er relevante. Plan- og bygningsloven er en ja-lov, og tiltakshaver vil ha 
krav på tillatelse til tiltaket. 

Flere av tiltakene nevnt over er også unntatt fra krav om søknadsplikt etter plan- og 
bygningsloven med forskrifter og vil dermed kunne gjennomføres uten byggesøknader og 
nabovarsel. 

Enkelte steder vil tiltak i 30-metersbeltet fra sjøen eller innenfor formålsgrensen til 
bebyggelse og anlegg være uproblematisk ut ifra hensynet bak byggeforbudet. En 
generell byggegrense vil kunne ha utilsiktet effekt og medføre at det blir vanskeligere å 
få dispensasjon fra byggeforbudet for slike kurante tiltak fordi byggegrensen signaliserer 
at det skal være et absolutt byggeforbud i området der bestemmelsen om byggeforbud 
gjelder. 

Kriterier i lys av hensikten bak loven 
I formannskapets vedtak framgår det at hensikten med annen byggegrense langs sjøen 
er å forenkle saksbehandlingen og samtidig ivareta strandsonen. I vedtaket har 
formannskapet spesielt vektlagt intensjonen i loven om å sikre allmenhetens tilgang til 
strandsonene.  

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 
fastsetter generelle retningslinjer for planlegging i strandsonen. Her framgår det blant 
annet at arealbruken skal vurderes konkret opp mot de interesser som gjør seg 
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gjeldende i ulike deler av strandsonen. Formannskapet har gjennom sitt generelle vedtak 
bestemt hvilke byggegrenser som skal høres alternativt. Hensynet bak byggeforbudet; 
natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser som 
byggeforbudet i 100-metersbeltet skal ivareta, benyttes her som kriterier for å vurdere 
virkningen av de to generelle byggegrensene. 

Illustrasjonene som benyttes viser kommuneplanens arealformål over ortofoto. Den hvite 
linjen illustrere 100-metersbeltet og den blå viser 30-metersbeltet. Rød linje viser hvor 
det er avsatt byggegrense i 100-metersbeltet i plankartet. 

Landskap - det bebygde preget i strandsonen 
Alternative byggegrenser kombinert med kommuneplanens bestemmelser og plan- og 
bygningslovens bestemmelser om unntak fra søknadsplikt, vil medføre at mange 
grunneiere vil ha krav på økt utnyttelse av sine eiendommer, også ubebygde deler av 
eiendommene. Kartene nedenfor illustrerer at det er stor variasjon når det gjelder det 
bebygde preget innenfor arealformålet bebyggelse og anlegg, både i og innenfor 30-
metersbeltet fra sjøen i dag. Innvirkningen på landskapet av ny bebyggelse vil variere 
med områdenes bebygde preg. 

 

 

Illustrasjon viser tettbebygd område avsatt til bebyggelse og anlegg i plankartet med innslag av 
åpne soner på Fiskåtangen. 
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Illustrasjon viser område avsatt til bebyggelse og anlegg i plankartet, i et område med lite 
bebyggelse, i Randesund. 

Allmennhetens tilgang til strandsonen 
I sitt vedtak vektlegger formannskapet at intensjonen bak byggeforbudet er å sikre 
allmenhetens tilgang til strandsonen. Formannskapet kan ikke se at intensjonen med 
byggeforbudet blir tilsidesatt ved, enten å sette regulert byggegrense mot sjøen, i 
formålsgrensen for bebyggelse og anlegg, eller sette byggegrense fra sjøen til 30 meter 
(i planformålet bebyggelse og anlegg). 

Allemannsretten er grunnlaget for friluftsliv i Norge. Friluftsloven fastslår allmennhetens 
rett til ferdsel i utmark hele året og at enhver har rett til å bade i sjøen eller i vassdrag 
fra strand i utmark eller fra båt når det skjer i rimelig avstand fra bebodd hus (hytte) og 
uten utilbørlig fortrengsel eller ulempe for andre. Om alternativ byggegrense langs sjøen 
påvirker allmennhetens tilgang til strandsonen eller ikke, vil avhenge av om arealene 
som unntas fra byggeforbudet er innmark eller utmark. Dette skillet er i de fleste 
tilfellene entydig, men det kan i noen tilfelle være vanskelig å trekke en slik grense både 
for allmennheten og for grunneiere. Nye tiltak kan medfører at status på et område 
endres fra utmark til innmark og med dette redusere allmennhetens tilgang til 
strandsonen. 
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Illustrasjon av område avsatt til bebyggelse og anlegg med lite bebyggelse og områder med 
utmark innimellom, Langenes. 

 
Kommuneplanens temakart grønnstruktur og kartlegging og verdsetting av 
friluftslivsområder omfatter ikke arealer innenfor bebyggelse og anlegg i strandsonen, og 
gir ikke et grunnlag for å vurdere konflikter mellom utbygging og ny alternativ 
byggegrense. 

Statistisk sentralt byrå har utarbeidet temakart over potensielt tilgjengelig strandsone. 
SSB definere tilgjengelig strandsone som kystlinje som ikke er påvirket av bygninger og 
bygningsnære areal, dyrka mark, jernbane og vei. Bygningsnært areal er areal i 
strandsonen som er bebygd eller 50 meter fra ytterveggen av boliger, næringsbygninger 
og hotell bygninger.  

En sammenstilling av temakart av potensielt tilgjengelig strandsone og alternative 
byggegrenser i 100-metersbeltet viser flere områder med mulige konflikter mellom 
utbygging og allmennhetens tilgjengelighet både på fastlandet og enkelte øyer. Noen 
steder er ikke områdene faktisk tilgjengelig, slik som næringsområdene på Høllen Vest, 
Andøya, Fiskå og Hannevika og i Kristiansand havn. I disse områdene vil ikke alternativ 
byggegrense i arealformålsgrensen eller 30-meter fra sjøen, påvirke allmennhetens 
tilgang. Flere steder, blant annet langs strandpromenaden i Kvadraturen er 
friluftsinteressene ivaretatt i reguleringsplaner, selv om arealene er vist som 
sentrumsformål i plankartet. 
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Viktige kulturmiljø i 100-metersbeltet 
 
Områder båndlagt etter lov om kulturminnevern 
Planforslaget inneholder områder som er fredet etter kulturminnevernloven, vist som 
båndleggingssone – kulturminner, kulturmiljø med svært høy, høy og middels verdi vist 
som bestemmelsesområder #1 og #2 og temakart kulturmiljø. Automatisk fredede 
kulturminner/fornminner er ikke vist i kartet. 

Kulturmiljøet i Ny-Hellesund, en mindre del av Møvik fort og Bredalsholmen, er de eneste 
områdene båndlagt etter lov om kulturminner som ligger innenfor områder med 
arealformål bebyggelse og anlegg med underformål i 100-metersbeltet fra sjø. Områder 
båndlagt etter kulturminneloven og automatisk fredede områder er ivaretatt i 
kulturminneloven og forskrifter. Her vil en oppheving av det generelle byggeforbudet i 
100-metersbeltet ha begrenset innvirkning på hva som kan bebygges. 

Bestemmelsesområder kulturmiljø 
Følgende bestemmelsesområder for kulturmiljø ligger delvis innenfor områder med 
arealformål bebyggelse og anlegg i 100-metersgrensen fra sjø:  

• Bestemmelsesområde #1 - Kulturmiljø med svært høy verdi; Romsvika og 
Skippergata, Randesund 

• Bestemmelsesområde #2 - Kulturmiljø med høy og middels verdi; Ålo, del av 
Oksø, del av Borøya, små arealer på Møvik, Kirkevik (vest for Kongshavn) 

• Bestemmelsesområde #3 - Tidstypiske boligområder Verven i Høllen, Møvik, 
Galgeberg 

 
Kulturmiljøene som allerede er tilstrekkelig sikret i reguleringsplaner inngår ikke i 
bestemmelsesområde kulturmiljø, men er vist i temakart kulturmiljø. 

Kommuneplanbestemmelsene § 18 om kulturminner og kulturmiljø og områder fredet 
etter kulturminneloven gjelder også for tiltak som beskrevet i kapittelet virkning av 
alternativ byggegrense. Kommuneplanbestemmelsene har begrenset virkning på om det 
skal tillates nye tiltak, men vil ha betydning for utforming av bebyggelsen og i noen grad 
lokalisering. 

Temakart kulturmiljø 
Temakart kulturmiljø innenfor 100-metersbeltet fra sjøen omfatter 

• kulturmiljøområder områder båndlagt etter kulturminnevernloven  
• områder som er tilstrekkelig sikret gjennom regulering 
• områder som ikke er tilstrekkelig sikret i reguleringsplan 

 
Disse områdene innenfor bebyggelse og anlegg i 100-metersbeltet inngår i temakart 
kulturmiljø; Vigebo, Tånevik, Åløya, Ålo brygge, Lastad, Vige, Oksø, Borøya, Skarpøya, 
Monsøya, Kapelløya, Helgøya, Solta/Høllen, Vognsneset, Torsteinsneset, indre 
Kjærskilen, Vrage-Skylleviga, Skibbusundet, Silokaia, Kvadraturen, Gleodden-Marvika, 
Østre Randøya, Vestre Buane 

Temakart kulturmiljø har begrenset verdi for å hindre videre bygging i strandsonen i 
områder hvor det settes byggegrense mot sjøen. Her vil vanlige regler nå gjelde. Tiltak 
som ikke er søknadspliktige kan gjennomføres i tråd med bestemmelser i 
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kommuneplanen og reguleringsplan. Ved søknadspliktige tiltak kan kommunen stille krav 
til blant annet utforming for å tilpasse tiltaket til kulturmiljøet. 

Viktig naturmiljø i 100-metersbeltet 
Områder båndlagt etter naturmangfoldsloven, Oksø-Ryvingen landskapsvernområde og 
naturreservatene, er vist som båndleggingsområde naturvern i plankartet. 
Verneforskriftene setter rammer for tiltak i områdene. Ingen av arealene som inngår i 
verneområdene er avsatt som bebyggelse og anlegg i plankartet. De nye alternative 
byggegrensene i 100-metersbeltet vil derfor ikke påvirke områder vernet etter 
naturmangfoldsloven. 

Kommuneplanens temakart for naturmangfold gir en oversikt over naturmangfoldverdier 
i vann, sjø og på land. En gjennomgang av naturmangfoldkartet viser ikke 
naturmangfoldsverdier i områder med alternativ byggegrense mot sjø. 

Temakartet er i tillegg til kunnskap om arts- og naturregistreringer, som finnes i 
Artsdatabanken, og Naturbase (Miljødirektoratets og artsdatabankens kartdatabaser), et 
viktig kunnskapsgrunnlag i plan- og byggesaksbehandling for å avklare om tiltakene er i 
samsvar med naturmangfoldloven §§ 7-12. Kartene kan benyttes som grunnlag for å 
styre lokalisering, pålegg om avbøtende tiltak eller å avslå byggesøknader. 

Oppsummering 
• De alternative byggegrensene i 100-metersbeltet langs sjøen:  

o har begrenset konsekvens når det gjelder områder vernet etter 
naturmangfoldloven og kulturminnevernloven. Vernebestemmelsene 
ivaretar hensynet bak vernet.  

o har samlet sett negativ effekt på det bebygde preget i strandsonen, selv 
om enkeltområder kan ha liten negativ effekt 

o vil samlet sett ha negativ effekt på allmennhetens tilgang til strandsonen i 
utmarksområder etter friluftslovens bestemmelser, selv om enkeltområder 
kan ha liten negativ effekt 

o er samlet sett ikke i tråd med føringene statlige planretningslinjer for 
differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen fastsetter 

• Konsekvensen av om byggegrensen settes i formålsgrensen eller 30-meter fra 
sjøen innenfor bebyggelse og anlegg med underformål vil variere fra sted til sted. 

• Alternative generelle byggegrenser kan ha en utilsiktet effekt ved at det kan bli 
vanskeligere å få innvilget dispensasjon fra byggeforbudet i den nye 
forbudssonen. 
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4. Bestemmelser – som høres med alternativ 
formulering eller tillegg 

 

4.1 Forslag til alternative bestemmelser 
Utdrag av bestemmelser i 
planforslaget, oppdatert i samsvar 
med formannskapets vedtak 12.10.22 
og 9.11.22 
 

Bestemmelse som høres med 
alternativ formulering eller tillegg jf. 
formannskapets vedtak 12.10.22 pkt. 
17 og 9.11.2022 sak 115/22. 
Ny og alternativ formulering vises med 
rød kursiv tekst 

§ 1 Forholdet mellom 
kommuneplanen og eldre planer (pbl. 
§ 1-5, annet ledd) 
5. Kommuneplanens arealdel skal gjelde 

foran følgende reguleringsplaner: 
 

 
Nytt pkt. 1-5 o: 
 

o. Plan id 1018201110- 
Områderegulering for Linnegrøvan 
næringsområde av. 27.03.2014. 
Område avsatt til LNF i 
kommuneplanens arealdel går 
foran felt BKB4 med tilhørende 
atkomstvei i reguleringsplanen. 

 
Jf. formannskapets vedtak 12.10.22 pkt. 3 
og 9.11. pkt. 1 f.   

§ 5 Fortetting og transformasjon (pbl. 
§ 11-9 nr. 5 og 6) 
1. Fortetting og transformasjon skal 

prioriteres, og være i eller i tilknytning 
til sentrumsformål/ senterområder og i 
nærheten av bussholdeplass med 
høyfrekvent busstilbud.  

 
2. Kvaliteter og egenskaper som gir 

strøket karakter og identitet skal være 
styrende for utformingen av 
prosjektene. 

 
3. Friområder, grønne lunger i 

eksisterende utbyggingsområder mv. 
skal ikke bebygges. 

 
4. Eksisterende arealer til tjenesteyting 

og næring skal som hovedregel ikke 
omdisponeres til andre formål. 

 

§ 5 Fortetting og transformasjon (pbl. 
§ 11-9 nr. 5 og 6)  
1. Fortetting og transformasjon skal 

prioriteres. Slike tiltak bør være i eller 
i tilknytning til sentrumsformål/ 
sentrumsområder, og i nærheten av 
eksisterende veinett og andre 
transportløsninger. 

 
2. Kvaliteter og egenskaper som gir 

strøket karakter og identitet bør være 
styrende for utformingen av 
prosjektene, men skal ikke overstyre 
eiendomsretten. 

 
3. Friområder, grønne lunger i 

eksisterende utbyggingsområder mv. 
skal i utgangspunktet ikke bebygges. 

 
Jf. formannskapets vedtak 12.10.22 
pkt. 17 a-c og 9.11. pkt. 1 f. 

§ 7 Handel (pbl. § 11-9 nr. 5) 
1. Innenfor formål næringsbebyggelse og 

forretning tillates ikke etablert eller 
utvidet areal til handel utover det 
volum som er hjemlet i gjeldende 

§ 7 Handel (pbl. § 11-9 nr. 5) 
1. Innenfor formål næring og forretning 

tillates ikke etablert eller utvidet areal 
til handel utover det volum som er 
hjemlet i gjeldende reguleringsplaner. 
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reguleringsplaner. Omdisponering fra 
plasskrevende handel til detaljhandel 
er ikke tillatt. 
Unntak er del av Lohnelier, 
bestemmelsesområde #7, der det er 
tillatt med plasskrevende handel. 

 
Lokalisering av handelsarealer – 
innenfor senterområdene: 

2. Innenfor sentrumsformål i 
bydelssentrene Tangvall, Nodeland, 
Vågsbygd, Lund og Randesund kan det 
etableres handel.  

 
3. Innenfor sentrumsformål for 

Brennåsen/ Rosseland kan det 
etableres handel med samlet 
bruksareal på 10.000 m2  

 
4. I øvrige områder avsatt til 

sentrumsformål og i lokalsentrene 
Kilen, Langenes, Strai, Mosby og 
Solsletta kan det etableres handel med 
samlet bruksareal inntil 3000 m2  

 
Lokalisering av handelsarealer – 
utenfor senterområder (begrensning 
og analysebehov):  

5. Detaljhandel for dagligvarer med inntil 
1000 m2 BRA kan etableres i 
tilknytning til boligområder der 
området ikke har et dagligvaretilbud. 

 

Omdisponering fra plasskrevende 
handel til detaljhandel er i 
utgangspunktet ikke tillatt. 
Unntak er del av Lohnelier, 
bestemmelsesområde #7, der det er 
tillatt med plasskrevende handel. 
 

Nytt pkt.6 
Dersom særskilte grunner foreligger, 
kan de fastsatte øvre grenser på 
kvadratmetere fravikes. 
 
Jf. formannskapets vedtak 12.10.22 
pkt. 17 d og e og 9.11. pkt. 1 f. 

 

 § 10 100-metersbeltet langs sjø  
 
Nytt punkt 
 
Byggegrense langs sjø (pbl 1.8 3.ledd). 
 
Alternativ 1:  
• Der det ikke er fastsatt byggegrense 

på plankartet eller i reguleringsplan, 
gjelder det en byggegrense 30-meter 
fra sjøen innenfor arealformål 
bebyggelse og anlegg med 
underformål.  

 
Alternativ 2:  
• Der det ikke er fastsatt byggegrense 

på plankartet eller i reguleringsplan, 
gjelder formålsgrensen for bebyggelse 
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og anlegg med underformål som 
byggegrense i 100-metersbeltet langs 
sjøen. 

 
Jf. formannskapets vedtak 12.10.22 pkt. 
10 og 9.11. pkt. 1 f. 

§ 17 Utearealer (pbl. § 11-9 nr. 5 og 
6) 
1. Bolig (pbl § 11-9, nr. 5) 

a. I Kvadraturen skal minimum 
uteoppholdsareal pr boenhet være 
15 m2 på egen tomt eller 
fellesareal.  

 
b. I bydelssentre, lokalsentre med 

sentrumsformål og i randsonen til 
Kvadraturen (tilsvarer 
parkeringssone nr. 1) skal 
minimum uteoppholdsareal pr 
boenhet være 25 m2 på egen tomt 
eller fellesareal. 

 
c. I øvrige områder skal 

leilighetsbebyggelse ha minimum 
uteoppholdsareal pr boenhet på 50 
m2 på egen tomt eller fellesareal 
hvorav halvparten er på 
bakkeplan.  

 
d. I øvrige områder skal 

småhusbebyggelse ha minimum 
uteoppholdsareal pr boenhet på 80 
m2 på egen tomt eller fellesareal. 
 

2. Skoler og barnehager 
Ved etablering av nye eller utvidelse 
av eksisterende barnehager og skoler, 
skal kvaliteter på tomten og trygg 
tilgang til andre utearealer/friområder 
vektlegges i en helhetligvurdering av 
tomtestørrelse og utearealer. Mindre 
arealstørrelse enn gjeldende nasjonal 
norm kan vurderes, særlig innenfor 
sentrumsområdene. I så fall skal det 
legges særlig vekt på kvalitet på 
utearealet og nærliggende områder.  

§ 17 Utearealer (pbl. § 11-9 nr. 5 og 
6) 
 
Nytt punkt under § 17 nr. 1 
 
Kravene i pkt.1 kan fravikes dersom andre 
løsninger av høy kvalitet kan kompensere 
for eventuelt tap av kvadratmeter 
uteareal, spesielt knyttet til fellesareal. 
 
Tillegg i samsvar med formannskapets 
vedtak 12.10.22 pkt. 17 f og 9.11. pkt. 1 f 
 

§ 18 Kulturminner og kulturmiljøer 
(§11-9, nr. 7) 
6. Tidstypiske boligområder -

Bestemmelse som supplerer 
eksisterende reguleringsplaner – 
bestemmelsesområde # 3 

§ 18 Kulturminner og kulturmiljøer 
(§11-9, nr. 7) 
6. Tidstypiske boligområder -

Bestemmelse som supplerer 
eksisterende reguleringsplaner – 
bestemmelsesområde # 3 
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Områdene regnes som ferdig utbygd 
og skal ikke fortettes med nye 
boenheter utover det som framgår av 
gjeldende reguleringsplaner. 
Bygningene kan utbedres, 
moderniseres og ombygges under 
forutsetning av at målestokk, form, 
detaljering, og materialbruk blir 
opprettholdt. Mindre tilbygg, påbygg 
og små frittliggende bygninger kan 
tillates når de etter kommunens 
skjønn er godt tilpasset i forhold til 
bygningen og bygningsmiljøets 
særpreg. Garasjer skal kun være i en 
etasje og ha maksimalt bruksareal 30 
m2. Mønehøyde skal være maksimum 
fire meter og gesimshøyde maksimum 
tre meter. Takvinkel og utforming skal 
tilpasses boligen. 

Garasjer kan ha maksimalt 50 m2 
dersom tiltakene er særskilt tilpasset 
området. 
 
Tillegg jf. formannskapets vedtak 
12.10. 22 pkt. 17.g og 9.11 pkt. 1 f 

 
 

§ 21 Parkering (PBL §11-9, nr. 5) 
4. Kontorarbeidsplasser/forretning: 

a. Sone 1: Maks. 0,3 
parkeringsplasser pr 100 m2 
bruksareal, inkl. gjeste-
/kundeparkering og HC-parkering.  

 
Sone 2: Maks 0,5 parkeringsplasser pr 
100 m2 

b. bruksareal, inkl. gjeste-
/kundeparkering og HC-parkering.  

 
c. Sone 3: For kontor, maks. 1 

parkeringsplass pr 100 m2 
bruksareal, inkl. gjeste-
/kundeparkering og HC-parkering. 
For forretning, maks 3 
parkeringsplasser pr 100 m2, inkl. 
kundeparkering og HC-parkering. 

 
5. Industri/logistikk/lager 

Parkeringskrav vurderes konkret i hver 
plan- eller byggesak 
 

§ 21 Parkering (PBL §11-9, nr. 5) 
 

Kontorarbeidsplasser/forretning/ 
industri/logistikk/lager 
Parkeringskrav vurderes konkret i hver 
plan- eller byggesak. 
 
Alternativ til bestemmelsene § 21 pkt. 
4 og 5 jf. formannskapets vedtak 
12.10.22 pkt. 17h. 

 

 

 

  

42



 
 

 
 43 

4.2 Konsekvenser av alternative bestemmelser 
§ 1: Bestemmelsen er supplert med et punkt, slik at LNF-formålet i kommuneplanen går 
foran deler av reguleringsplanen for Linnegrøvan, endringen av formål er beskrevet i 
kap. 2.10 foran. Endringen legger til rette for at 15 dekar dyrka mark blir bevart, dette 
er i tråd med nasjonale føringer knyttet til bevaring av dyrka mark. Videre utvidelse av 
næringsområdet og etablering av bedret atkomstvei er med endringen tatt ut og hindrer 
videre utvikling av det etablerte næringsområdet. 

§ 5: Bestemmelsene knyttet til fortetting og transformasjon, punkt 1-3, er moderert slik 
at de ikke er formulert som krav. Endringene har karakter av å være retningslinje og 
svekker kommunens mulighet til å styre hvor fortetting og transformasjon skal skje, og 
gir mindre mulighet til å sikre kvaliteter ved fortetting og transformasjon. 

§ 7: De alternative formuleringene har karakter av å være retningslinje og gir mulighet 
for omdisponering fra plasskrevende handel til detaljhandel, samt gir rom for at grensene 
som er satt for antall m2 handel kan fravikes. Den alternative formuleringen gir 
kommunen mindre mulighet til å styre både lokalisering og omfang av handel. Dette kan 
igjen gjøre det vanskeligere å nå målene knyttet til redusert personbiltransport og økt 
bruk av kollektiv, sykkel og gange. Endringen, kombinert med utvidelsen av hvor 
bestemmelsen om plasskrevende handel skal gjelde (område A6) vil bidra til å svekke 
Tangvall som bydelssenter og svekke Lohnelier som et ordinært næringsområde med 
potensiale for økt tilgang på elektrisk kraft ved omlegging og oppgradering av kystlinjen 
til 132 kV. Økt handel innenfor område som er avsatt til næring i Lohnelier vil også 
kunne medføre økt behov/press for å ta i bruk område A1 til næring. 

§ 10: Alternative byggegrenser mot sjø er beskrevet i kapittel 3 foran. 

§ 17: Tillegget til bestemmelsen gir rom for å tillate mindre uteoppholdsareal enn det 
som er fastsatt som minimumskrav i pkt. 1 i bestemmelsen, dersom løsningen har høy 
kvalitet. Formuleringen kan gjøre det vanskeligere å sikre tilstrekkelig uteoppholdsareal, 
men kan også bidra til at uteoppholdsarealene opparbeides med høy kvalitet. 
Bestemmelsen har karakter av å være retningslinje for saksbehandling. 

§ 18: Tillegget til bestemmelsen åpner opp for at det kan tillates noe større garasje i 
tidstypiske boligområder, dersom tiltaket er tilpasset området. Forutsatt at vilkåret om at 
tiltaket er tilpasset området blir fulgt, vil tillegget til bestemmelsen være i tråd med 
formålet med bestemmelsesområdet. 

§ 21: Den alternative formuleringen gir ingen føringer for hvor mye parkering som kan 
tillates for kontorarbeidsplasser, forretning, industri, logistikk og handel. Bestemmelsen 
gir mindre forutsigbarhet og kan gjøre det vanskeligere å nå målsetningen knyttet til 
redusert personbiltrafikk. 
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5. Areal- og klimaregnskap, samlet 
konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse 

Ved førstegangsbehandling av planforslaget vedtok formannskapet å høre flere områder 
som alternativ, uten å ta stilling til om områdene skal innarbeides i det endelige 
plankartet. Det innebærer at den samlede konsekvensen av planforslaget ikke 
nødvendigvis vil være summen av planforslaget og alle områdene som høres med 
alternative arealformål, men er avhengig av hvilke og hvor mange av områdene som 
innarbeides. Tilsvarende vil gjelde for måloppnåelse omtalt i kapittel 6. 

5.1. Klima- og arealregnskap  
Tabellen under gir en oversikt over hvilke typer arealer som ligger innenfor områdene 
med alternative arealformål. Områdene er sortert etter hvilke alternative formål de høres 
som; næringsbebyggelse, bebyggelse og anlegg, fritids- og turistformål og LNF-spredt 
bebyggelse. Disse områdene har LNF-formål i planforslaget. 

Ett område avsatt med næringsformål i planforslaget høres alternativ som LNF-område. 
For områdene som høres alternativt med arealformål LNF-spredt utbygging, er det ikke 
oppgitt arealtype, da det er usikkert hvilke arealressurser som vil bli berørt. For 
transformasjonsområder er det ikke beregnet klimagassutslipp, da disse i stor grad er 
bebygd. 

Tabell 2. Arealforbruk og potensielt klimagassutslipp ved omdisponering av arealer med alternativt 
formål. 

Arealformål 

Antall dekar klassifiserte arealressurser (AR5) 
Klimagassutslipp 
(tonn CO2-
ekvivalenter) 

Totalt 
areal 

Dyrka 
mark Skog Myr 

Hav 
og 
fersk-
vann 

Åpen 
fast-
mark  

Bebygd 
areal 

Næringsbebyggelse 6046 110 5717 169 44 3 0 216 662 

Bebyggelse og anlegg 422 1 393 2 9 0 17 14 531 

Fritids- og turistformål 78 2 71 0 0 5 0 2290 

LNF-spredt bebyggelse 32 0 2 0 0 0 2 1145 

Sum nye 
utbyggingsområder 6578 113 6183 171 53 8 19 234 628 

Transformasjonsområder 
og områder som er 
endret fra et 
byggeformål til et annet  

332             Ingen endring i mulig 
klimagassutslipp 

Tilbakeføring av 
utbyggingsområder til 
LNF/grønnstruktur 

18 15     3 83 

Sum nye utbyggings- 
områder minus 
tilbakeføring av 
utbyggingsområder 

6560 98 6183 171 53 8 16 234 545 

 
I sum utgjør områdene som høres med alternativt arealformål 6560 dekar mer 
utbyggingsareal enn planforslaget. Mesteparten av arealene er skog med ulik bonitet og 
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vegetasjonstyper. 98 dekar er dyrka mark og 171 dekar er myr. Ved omdisponering av 
disse arealene fra ubebygd til bebygd er det beregnet at det kan bli frigjort ca. 234 500 
tonn CO2-ekvivalenter. 

Dersom en ser på planforslaget og arealene som høres med alternativt arealformål 
samlet, er det i sum foreslått 8354 dekar med nye utbyggingsområder. Det er også 
foreslått å ta ut flere utbyggingsområder fra de tidligere kommunedelplanene, det vil si 
endre fra utbyggingsformål til LNF-formål. Dette utgjør til sammen 887 dekar. 
 
Samlet økning av arealer til utbyggingsformål i planforslaget, inklusiv områder som høres 
med alternativt arealformål, er da på 7468 dekar. Av disse arealene er 131 dekar dyrka 
mark og 288 dekar er myr. Dersom arealene bygges ut, kan det bli frigjort ca. 275 000 
tonn CO2-ekvivalenter mer fra nedbygging av naturområder, enn det gjeldende planer 
legger opp til, se detaljer i tabell 3 under. 
 
Tabell 3. Samlet areal for nytt utbyggingsformål i planforslaget og områder som høres med 
alternativt arealformål og potensielt klimagassutslipp ved omdisponering av arealene. 

Arealformål 

Antall dekar klassifiserte arealressurser (AR5) 
Klimagassutslipp 
(tonn CO2-
ekvivalenter) Totalt 

areal 
Dyrka 
mark Skog Myr 

Hav 
og 
fersk-
vann 

Åpen 
fast-
mark  

Bebygd 
areal 

Sum nye 
utbyggingsområder i 
planforslag og 
alternative arealformål 

8354 131 7664 288 118 19 26 301 667 

Sum 
transformasjonsområder 
og områder som er 
endret fra et 
byggeformål til et annet 

833             Ingen endring i mulig 
klimagassutslipp 

Sum tilbakeføring av 
områder til 
LNF/grønnstruktur i 
planforslag og 
alternative arealformål 

887 95 691 18 2 20 60 25 938 

Sum nye utbyggings- 
områder i planforslag 
og alternative 
arealformål minus 
tilbakeføring av 
utbyggingsområder 

7467 36 6973 270 117 -1 -34 275 729 

 

Se vedlegg 1 og vedlegg 2 «Konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse av 
kommuneplanens arealdel 2023–2034», for detaljert oversikt over alle enkeltområdene. 
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5.2. Boligreserven 
I tabell 4 er det gitt en oversikt over beregnet boligarealreserve i planforslaget og for 
områdene som høres med alternative arealformål. 

I vedtatt utbyggingsprogram, som er basert på de gjeldende kommunedelplanene og 
vedtatte reguleringsplaner, er det en samlet boligarealreserve på ca. 19 500 boenheter. I 
planforslaget er det foreslått å ta ut byggeområder for bolig, slik at denne 
boligarealreserven blir redusert med ca. 1250 boenheter. 

I tillegg er det i planforslaget foreslått å ta ut arealer tilsvarende ca. 425 boenheter, som 
ikke ligger i utbyggingsprogrammet. Dette er områder som er vurdert som vanskelig 
realiserbare, eller hvor det er vurdert at realisering ligger langt fram i tid, slik at de ikke 
er beregnet som en reell boligreserve i utbyggingsprogrammet. For områdene som høres 
med alternative arealformål, er det foreslått å ta ut denne typen byggeområder 
tilsvarende ca. 325 boenheter. 

Det er lagt inn noen nye boligområder i planforslaget i form av transformasjonsområder, 
som tilsvarer ca. 800 boenheter. Samlet boligarealreserve i planforslaget er estimert til å 
være på ca. 19 050 boenheter. 

Flere av utbyggingsområdene som er tatt ut i planforslaget høres alternativt med 
utbyggingsformål. Samlet boligarealreserve inklusiv områdene som høres med alternativt 
arealformål for utbygging, er beregnet til å være på ca. 20 250 boenheter. 
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Tabell 4. Oversikt over nåværende og endret boligarealreserve i planforslaget og for områder som 
høres med alternativt arealformål, fordelt på soner i kommunen. 

SONE 

Antall 
boenheter i 
utbyggings-
programmet 
2023-2025 

Boenheter i 
utbyggingsprogrammet som 
tas ut av kommuneplanen  

Samlet utbyggingspotensiale i 
antall boenheter 

I planforslag 
Områder med 
alternative 
arealformål 

I planforslag 
Områder med 
alternative 
arealformål 

Vest 
(Flekkerøy, 
Vågsbygd, 
Slettheia og 
Søgne) 

6000 700 450 5450 5700 

Nord 
(Hellemyr, 
Tinnheia, 
Strai, 
Brennåsen, 
Nodeland, 
Nodelandsheia
, Finsland og 
Mosby) 

1500 550 0 1450 2050 

Sentrum 
(Grim, 
Kvadraturen – 
Eg og Lund) 

4300 0 0 4300 4300 

Øst 
(Gimlekollen, 
Kongsgård, 
Hånes, 
Randesund, 
Justvik, 
Ålefjær og 
Tveit) 

7700 0 0 7850 8200 

Total sum 19500 1250 450 19050 20250 
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5.3. Samlet konsekvensutredning 
Ifølge forskrift om konsekvensutredning § 18 skal de samlede virkningene av 
arealbruksendringene vurderes slik at alle endringer sees i sammenheng. De samlede 
vurderingene skal vise hva summen av arealbruksendringene vil bety for ulike miljø- og 
samfunnshensyn. 

Den samlede konsekvensutredningen for områdene som høres med alternative 
arealformål viser størst negative konsekvenser knyttet til klimagassutslipp, landskap og 
friluftsliv. For de andre vurderingskriteriene er de samlede konsekvensene av områdene 
som høres med alternativt arealformål begrenset. Nye næringsarealer gir de største 
negative konsekvensene, spesielt for miljø, hvor nedbygging av store områder vil ha 
negative konsekvenser både for naturmangfold, landskap, klimagassutslipp og friluftsliv. 
For konsekvensutredninger av alle de enkelte foreslåtte arealendringene, se vedlegg 1. 

Miljø 
Naturmangfold 
I de fleste av områdene hvor det alternativt foreslås å bygge ned naturområder er det 
registrert naturtyper eller arter med ulik verdi. I nye næringsområder og nye områder til 
bebyggelse i strandsonen, hvor det er kartlagt naturtyper, registrert rødlistearter og 
arter med nasjonal interesse eller det er områder hvor det kan være naturverdier, bør 
ytterligere undersøkelser gjennomføres. Et eksempel er Sodefjedkilen og områdene rundt 
som er et viktig funksjonsområde (rasteområde) for en rekke fuglearter, blant annet 
hettemåke som er kritisk truet. En utbygging i området kan forringe dette viktige 
funksjonsområdet for fuglene. 

Det er vilttrekk ved Grauthelleren og over Bringeheia/Toftelandslier. Ved Grauthelleren 
påvirkes dette vilttrekket av utbyggingen av ny E39. Det er kun en smal passasje under 
brospennet ved Bukksteinsvannet som vil gjenstå. En utbygging i begge disse områdene 
vil kunne forringe vilttrekkene ytterligere. 

Ved Lumber grenser gytefelt for torsk mot utbyggingsområdet. Arealformål i både 
planforslaget og gjeldende planer hjemler utfylling i sjø, men det alternativet 
planformålet hjemler mindre utfylling. Å begrense utfylling i sjø i forhold til gjeldende 
plan, vil være en fordel for gyteområdet. 

For flere av områdene er det kunnskapsmangler, hvor det bør gjennomføres ytterligere 
undersøkelser. Det er også en del områder som ligger nært kartlagte lokaliteter eller det 
er observert arter i nærheten. 

Prinsippene i naturmangfoldloven (nml) §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer 
ved utøving av offentlig myndighet (nml § 7). Kunnskapsgrunnlaget er ikke vurdert som 
dekkende da det blant annet er foreslått store utbygginger i skogsområder og 
arealbruksendringer i flere områder i strandsonen, selv om det er flere kjente 
naturtypelokaliteter i enkelte av disse områdene (nml § 8). Det er derfor for flere av 
områdene behov for å forbedre kunnskapsgrunnlaget (i tråd med føre-var-prinsippet i 
nml § 9). Planforslaget har bestemmelser om at nødvendige miljø- og 
forurensingskonsekvenser skal avklares og belyses i reguleringsplan. Områdene som 
høres med alternativt arealformål innebærer, sammenliknet med gjeldende 
kommunedelplaner og nytt planforslag, en økt samlet belastning på økosystemene (nml 
§ 10). Kostnadene ved eventuell miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver og det skal 
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tas utgangspunkt i miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (slik det er beskrevet i nml 
§§ 11 og 12). 

Vannmiljø 
Vannforskriften § 12 tillater i utgangspunktet ikke nye inngrep eller ny aktivitet som 
forringer tilstanden i vannforekomster, eller fører til at miljømålene ikke blir oppnådd. 
Flere av områdene berører eller grenser til vannforekomster. 
Kommuneplanbestemmelsene definerer byggegrenser mot vassdrag og krav om 
vegetasjonsbelte, slik at hensyn til vannmiljø ivaretas i disse områdene. 

Utvidelse av boligfelt på Vatneli og næringsområdene Bringeheia/Toftelandslier og 
Sørlandsparken øst ligger innenfor verneplan for vassdrag. 

Deler av Bringeheia/Toftelandslier har hensynssone nedslagsfelt for drikkevann. 

Hvis arealbruken kan forringe miljøtilstanden i vannforekomsten eller gjøre det vanskelig 
å nå miljømålet, skal planen vurderes etter vannforskriftens § 12. Utvidelsen av 
Lohnelier næringsområde i nord og utbygging av Bringeheia/Toftelandslier vil påvirke 
flere små bekker og tjern og kan få konsekvenser for vannkvaliteten, og må derfor 
vurderes etter denne paragrafen. På dette plannivået gjøres det en overordnet vurdering. 

Vannforskriftens § 12 annet ledd har tre tilleggsvilkår som den nye virksomheten må 
oppfylle for at forringelsen kan tillates. Det er ikke vurdert at alle disse tre vilkårene er 
oppfylt da samfunnsnytten av de nye inngrepene eller aktivitetene ikke vurderes å være 
større enn tapet av miljøkvalitet og at næringsarealene ikke må ligge her. Dersom 
områdene skal bebygges må det i reguleringsplan utredes avbøtende tiltak for å 
begrense negativ utvikling i vannforekomstens tilstand. 

Luftkvalitet 
Det er begrensede konsekvenser for dette temaet for de alternative arealformålene. I 
støysonen til bebyggelse og anlegg på Salbostad bør luftkvaliteten undersøkes. I 
næringsområdene der det er sensitiv bebyggelse i nærheten vil dette få negative 
konsekvenser for luftkvaliteten, avhengig av hva som tillates. 

Støy 
Det er begrensede konsekvenser for dette temaet for de alternative arealformålene. Det 
mulige transformasjonsområdet på Lumber er innenfor gul støysone fra 
næringsvirksomheten på Fiskå, det samme gjelder deler av områdene til bebyggelse og 
anlegg på Salbostad, Støodden, Mævigsheia/Vognsneset og Høllen brygge som ligger i 
gul støysone. I næringsområdene der det er sensitiv bebyggelse i nærheten vil dette få 
negative konsekvenser for støyforholdene, avhengig av hva slags næring som etableres. 

Klimagassutslipp av arealbruksendring 
For områdene som høres med alternativt arealformål kan det bli bygget ned arealer som 
samlet vil gi et klimagassutslipp på rundt 234 500 tonn CO2-ekvivalenter ved 
omdisponering av naturområdene. Hoveddelen av dette er næringsarealer, hvor 
Borgeheia, Toftelandslier og Lohnelier er de som bidrar mest til økte utslipp. Dette 
kommer i tillegg til de 67 000 tonn CO2-ekvivalentene som vil slippes ut ved 
omdisponering av arealer i planforslaget. 
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Det er ett område (Linnegrøvan) som er avsatt til næringsformål i planforslaget og som 
høres alternativt som LNF-område.  Dette vil spare utslipp på rundt 80 tonn CO2-
ekvivalenter.  

Arealbruksendringer i planforslaget og områdene som høres med alternativt arealformål 
vil til sammen gi økt utslipp på rundt 275 000 tonn CO2-ekvivalenter, sammenlignet med 
det som ligger i gjeldende kommunedelplaner, dersom alle områdene som høres 
alternativt innarbeides i planforslaget. 

Forurenset grunn og sjøbunn 
Deler av Støodden og Høllen brygge har forurenset grunn fra tidligere virksomheter. I 
området Sørlandsparken øst er det sulfidholdige bergarter, og området ligger nært 
ferskvannslokaliteter. Kunnskapsgrunnlaget for sulfidholdig berggrunn vest for 
Topdalsfjorden er mangelfullt. Her pågår det kartlegging som vil gi et godt 
kunnskapsgrunnlag for framtidige plan- og byggesaksbehandling. 

Friluftsliv og grønnstruktur 
Flere områder ligger utenfor langsiktig grense mot utbygging (markagrensa), og 
innebærer at denne må endres. 

Samlet legger områdene som høres med alternative arealformål til rette for nedbygging 
av flere større skogsområder med eksisterende stier. Det er registrert friluftsinteresser i 
flere av utbyggingsområdene; området ved Grauthelleren har hensynssone friluftsliv i 
gjeldende kommuneplan, Bringeheia/Toftelandslier ligger tett på boligområdet Volleberg, 
Borgeheia er verdsatt som et viktig friluftsområde, utvidelsen av Sørlandsparken øst er 
en del av et sammenhengende turområde, området på Østre Randøya grenser til statlig 
sikret friluftsområde, området på Mævigsheia er regulert til friluftsområde og Høllen er et 
viktig utfartsområde. 

Noen av områdene som høres med alternativt arealformål ligger i eller i tilknytning til 
100-metersbeltet. Økt bebyggelse i områdene som har lite bebyggelse kan redusere 
områdenes verdi som friluftsområde. Mens i allerede bebygde områder kan en 
videreutvikling av områdene også bidra til tilrettelegging for friluftsliv i form av etablering 
av stiforbindelser. 

Landskap 
De samlede konsekvensene for landskapet i kommunen vurderes som negativ for 
områdene som høres med alternativt arealformål. I flere av områdene vil utbygging 
kreve store terrenginngrep som vil gi markante endringer i landskapsbildet, både i form 
av nær- og fjernvirkninger. For utbygging av de store næringsområdene 
Bringeheia/Toftelandslier, Borgeheia, utvidelsen av Lohnelier og Sørlandsparken øst vil 
det være vanskelig å avbøte på de negative effektene. 

Noen av områdene som høres med alternative arealformål ligger i eller i tilknytning til 
100-metersbeltet. I områder hvor det er lite bebyggelse fra før av og som ligger 
eksponert mot sjøen, som Sodefjed, Heftenes/Vige og på Mævigsheia, kan det være 
utfordrende å tilpasse bebyggelsen til landskapet slik at den ikke blir eksponert mot/fra 
sjøen. I områdene som allerede er tettbebygd, for eksempel Lumber, vil ikke de negative 
konsekvensene av endret arealformål være store. 
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Jordressurser (jordvern) 
Næringsområdet Borgeheia, boligområde på Salbostad, utleiehytter på Sodefjed, boliger 
på Østre Randøy og spredt bebyggelse i Finsland, vil beslaglegge dyrka mark, totalt 113 
dekar dyrka mark (fulldyrka og innmarksbeite). På Salbostad er det imidlertid planer om 
byhage/parselllandbruk på denne delen og for de øvrige områdene bør det være enkelt å 
plassere bebyggelse utenom dyrka mark og utenfor byggegrensen mot dyrka mark. 

Skogressurser 
De nye store næringsområdene og boligområdene i Finsland innebærer nedbygging av 
større skogsområder. Totalt rundt 6200 dekar er skogsområder, som utgjør 94 % av de 
nye utbyggingsområdene. 

Grus, pukk og mineralressurser 
Med unntak av jernmetaller i området Bringeheia/Toftelandslier er det ikke registret 
forekomster av interesse innenfor områdene som høres med alternativt arealformål. 
Noen ressurser er registrert utenfor områdene. 

Kulturminner og kulturmiljø 
Det er tre områder hvor det er kartlagt kulturmiljø på hele eller deler av området. I deler 
av Bringeheia/Toftelandslier er det kulturmiljø av høy verdi, Østre Randøy er delt av to 
kulturmiljøer med svært høy og middels kulturhistorisk verdi. Salbostad har middels 
kulturhistorisk verdi. Den alternative arealbruken vil kunne forringe de kulturhistoriske 
verdiene i disse områdene. 

Innenfor flere av områdene er det kartlagt kulturminner og SEFRAK-registrerte bygg. På 
Sodefjed er det automatisk fredet kulturminne (Bosetning-aktivitetsområde) i 
ytterkanten av området og det er svært interessante steingarder på Salbostad. I flere av 
områdene bør det være mulig å bevare disse elementene. 

Rundt flere av områdene er det registrert kulturmiljøer, automatisk fredede 
kulturminner, andre kulturminner og SEFRAK-registrerte bygg. 

Noen av de nye LNF-spredt områdene i Finsland er i nærheten eller berører registrerte 
kulturminner og kartlagte kulturmiljøer. Forholdet til disse må avklares før eventuell 
bygging. 

Samfunn  
Barn og unges oppvekstsvilkår 
Samlet sett har områdene som høres med alternative arealformål liten innvirkning på 
barn og unges oppvekstsvilkår. Bringeheia/Toftelanslier ligger nær etablert boligområde, 
deler av området blir trolig benyttet til lek. Før eventuell utbygging må det gjøres en 
kartlegging av barn og unges bruk av utbyggingsområdene, slik at områder som 
benyttes av barn og unge kan blir videreført eller kompensert. 

Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen 
Samlet endrer ikke områdene som høres med alternative arealformål forhold som bidrar 
til å utjevne sosiale forskjeller. Næringsarealer som berører nærturområdene til 
eksisterende boligområder i Bukksteinsdalen og Volleberg, kan redusere bokvalitetene i 
disse områdene. På den positive siden kan tilrettelegging for nye næringsarealer 
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stimulere til næringsetableringer, som gir flere arbeidsplasser, og et mer variert 
arbeidsmarked med mulighet for flere i arbeid. 

Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett 
Områdene som høres med alternative arealformål, vil i liten grad endre på forholdene 
knyttet til tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett. Ved ny 
utbygging er det et krav at områdene utformes slik at de er tilgjengelige. I allerede 
bebygde områder, som Sørlandsparken og Lumber, kan en transformasjon gi bedre 
tilgjengelighet enn det som er dagens situasjon. 

Trafikksikkerhet 
Etablering av de nye næringsområdene Borgeheia, Bringeheia/Toftelandslier og Lohnelier 
vil føre til økt trafikk. Det er manglende gang- og sykkelvei langs aktuelle atkomstveier. 
Rekkefølgekrav knyttet til etablering av gang- og sykkelvei må vurderes ved regulering 
av områdene. Det er ellers begrensede konsekvenser for dette temaet for områdene som 
høres med alternative arealformål. 

Transportbehov 
Flere store næringsområder vil føre til økt transportbehov, det vil generes trafikk både 
knyttet til varetransport og arbeidsreiser. De alternative bestemmelsene som åpner for 
mer handel innenfor næringsområdene på Lohnelier og endret arealformål på deler av 
Mjåvann, vil også kunne føre til økt personbiltrafikk. Selv om næringsområdene ligger 
tett på overordnet veinett er det utfordrende å gi et godt kollektivtilbud til områdene. 
Områdene med LNF-spredt bebyggelse vil bli bilbaserte, men omfanget er begrenset slik 
at de samlede konsekvensene blir små. Det er ellers begrensede konsekvenser for dette 
temaet for de alternativ arealformålene. 

Energiforbruk og energiløsninger 
Sørlandsparken og Lumber ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. Men de er 
foreløpig ikke innenfor dekningsområdet. 

Agder Energi Nett har søkt konsesjon om fornying og oppgradering av regionalt nett fra 
Kulia og vestover. De har anbefalt det sørlige traséalternativet. Dette alternativet går 
gjennom Bringeheia/Toftelandslier, forbi Mjåvann (som foreslås utvidet i plankartet) og 
Grauthelleren, og kan gi mulighet for næringer med behov for god tilgang på kraft. Selv 
om det kommer ny kraftledning er det begrenset kapasitet også på denne, og det er ikke 
avklart hvilke næringsområder som skal få tilgang til kraften. Næringsområde Lohnelier 
forsynes med 22kV linje. I sin innstilling til høringssaken om omlegging av kystlinjen 
presiserer kommunedirektøren at det er viktig at videre trasévalg fra Leire til Vallemoen 
– Kystlinja del 2, vurderes i lys av utviklingen av Lohnelier som industri- og 
infrastrukturknutepunkt. 

Borgeheia kan utfra dagens linjenett motta maks 50 MW, dersom det blir bygget en ny 
transformatorstasjon på området og kapasiteten i linjenettet fra Ålefjær blir forsterket. 
Sørlandsparken begynner å nå taket på strømkapasitet. Det betyr at det kan komme 
krav om oppgradering av linje og transformatorstasjon dersom det skal tilrettelegges for 
ytterligere næringsområder. 
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Sosial infrastruktur 
I områdene som høres med alternative arealformål legges det ikke opp til nye større 
utbyggingsområder som vil påvirke kapasitet for barnehage og skole eller skolestruktur i 
stor grad. Videreføring av allerede planlagt utbygging er det som påvirker 
skolestrukturen mest i enkelte områder. Transformasjonsområdene på Støodden og 
Lumber og de nye boligområdene i Finsland må inkluderes når skole- og 
barnehagebehovsplaner revideres, dersom de legges inn i plankartet. Det varierer hvor 
god kapasiteten er i disse områdene. 

Vann og avløp 
Enkelte av områdene som høres med alternativ arealformål er tilknyttet/har tilgang på 
VA-anlegg. Dette er områder der bebygde arealer endrer formål eller det er bebyggelse i 
dag. 

For de nye boligområdene kan det bli utfordringer med vann og avløp. På 
Lauvslandsmoen er det et lite kommunalt vannverk i området, men ikke kapasitet for 25 
boliger, på Vatneli må utbygger regne med bidrag for å oppgradere kommunale VA-
anlegg. I de mulige transformasjonsområdene på Lumber og Støodden vil det kreve 
oppgradering av VA-anlegg, avhengig av størrelse på utbyggingen. For spredte boliger og 
fritidsboliger må det regnes med private løsninger eller oppgraderinger av kommunalt 
nett.    

For de nye næringsområdene er det ikke kommunalt VA anlegg, og utbygger må trolig 
gjøre større investering for å bygge ut VA- anlegg og koble seg til kommunalt VA-nett. 
Det er begrenset kapasitet i bydel øst hvor Borgeheia og Sørlandsparken øst er. På 
Lohnelier er det vann- og avløpskapasitet for noe næringsutbygging. Det er ikke 
kapasitet til næring med større vannforbruk. Området ligger langt ute på ledningstrekket 
og avløp må gjennom 9 pumpestasjoner før Høllen renseanlegg. Større nye påslipp fra 
Lohnelier ville dermed legge for store begrensninger på hele området mellom Lohnelier 
og Høllen, og det er derfor ikke kapasitet til dette. 

5.4. Oppsummering og oppfølging av risiko- og sårbarhetsanalysen 
Planbeskrivelsen kapittel 5.4 – Oppsummering og oppfølging av risiko- og 
sårbarhetsanalysen inneholder en beskrivelse av hva de enkelte temaene omhandler. 
Dette er ikke gjentatt her. 

I dette dokumentet er risiko- og sårbarhetsvurderinger oppsummert for områdene som 
høres med to alternative arealformål. Oppsummeringen er fordelt på naturhendelser og 
andre uønskede hendelser, slik det er gjort i vurderingen av hvert enkelt område. 

Naturhendelser 
Naturhendelser er delt opp i tre undertema i vurderingen av risiko- og sårbarhet. Dette 
er ras og skred, flom og overvann og havnivåstigning og stormflo. 

Ras og skred 
Det høres ingen områder med alternative arealformål innenfor fareområder for ras og 
skred. Forholdene hensyntas i byggesak eller reguleringsplan. 

Flere av områdene som høres med alternative arealformål ligger helt eller delvis under 
marin grense og innenfor aktsomhetsområder for sammenhengende forekomster av 
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marin leire. Flere av områdene ligger innenfor aktsomhetsområder for snøskred, jord- og 
flomskred og steinsprang eller det er bratt terreng. Forholdene avklares i byggesak eller 
reguleringsplan. 

Flom og overvann 
Det høres ingen områder med alternative arealformål innenfor fareområder for flom og 
overvann. 

For flere av de store utbyggingsområdene og LNF-områdene for spredt bebyggelse er det 
aktsomhetsområder langs elver, bekker og vann. Disse områdene bør kunne unngås ved 
utbygging. Forholdene avklares i byggesak eller reguleringsplan. 

Havnivåstigning og stormflo 
Områdene som ligger langs sjøen, vil i ulik grad bli berørt av aktsomhetsområdene for 
havnivåstigning og stormflo. I enkelte av områdene vil bebyggelsen kunne trekkes bort 
fra aktsomhetsområdene, men for enkelte av områdene vil bestemmelser i byggteknisk 
forskrift og kommuneplanbestemmelsene være førende for eventuell ny bebyggelse og 
nye tiltak. 

Andre uønskede hendelser  
Det er begrenset hvor stor forskjell områdene som høres med alternative arealformål vil 
få på temaene som er omtalt under andre uønskede hendelser i planbeskrivelsens 
kapittel 5.4. Denne oppsummeringen omhandler derfor bare forhold der områder som 
høres med alternativt arealformål avviker fra det som er beskrevet i kapittel 5.4 i 
planbeskrivelsen. 

For de nye næringsområdene er det, som for øvrige nye næringsområder i planforslaget, 
vanskelig å vurdere risiko for ulike hendelser da det ikke er avklart hvilke nye 
næringsvirksomheter som vil etablere seg i områdene. For de nye næringsområdene, 
samt der det er ønske om ny bruk av bebygde arealer (Sørlandssenteret, Skibåsen, 
Mjåvann og Høllen brygge) må konsekvenser av andre uønskede hendelser utredes 
videre i en eventuell reguleringsplan. Dette gjelder risikofaktorer og påvirkninger både i 
og utenfor områdene. Fare for industriulykker, akutt forurensing av farlige stoffer eller 
oljesøl, samferdselsulykke og brannvesenets innsatstid er eksempler på forhold som må 
avklares nærmere. I Høllen er det drivstofftanker nær Høllen brygge og vertshus, som 
ønskes omregulert til leilighetsbygg. 

De nye boligområdene i Finsland, på Østre Randøy og ny spredt bebyggelse, kan være 
mer sårbare enn boligområder i mer sentrale strøk ved ekstremvær, for eksempel er det 
høyere risiko for utfall av kritisk infrastruktur. 

Med flere usentrale boligområder, enkeltboliger og fritidsboliger kan krav til 
brannvesenets innsatstid bli utfordret. 

For Amfeneset kan dårlig veistandard gi økt fare for ulykker, særlig om trafikken øker. 

Påvirkning av forslag til kommuneplanens arealdel på helhetlig ROS-
analyse  
Områdene som høres med alternativt arealformål, gir ingen endringer på helhetlig ROS-
analyse sammenliknet med planforslaget.  
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6.  Måloppnåelse for områder som høres med alternativt 
arealformål 

 

6.1. Målet med arealdelen 
Kommuneplanens arealdel skal følge opp målene i kommuneplanens samfunnsdel og 
nasjonale føringer som er satt for kommunenes planlegging, dette er beskrevet i 
planprogrammet og planbeskrivelsen. 

I planprogrammet for kommuneplanens arealdel er det satt følgende overordnede mål 
for arealdelen: 

Målsettingen med den nye arealdelen er at den skal bidra til å gjøre Kristiansand til det 
sosialt rettferdige lavutslippssamfunnet som er vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel, 
med 80 % reduksjon av skadelige utslipp av klimagasser innen 2030 sammenlignet med 
2015. Arealdelen skal samtidig gjøre Kristiansand til en attraktiv kommune å bo, studere, 
og arbeide i, skape arbeidsplasser og tiltrekke seg kompetent arbeidskraft. 

Hovedmålet er videre detaljert i følgende punkter som arealdelen skal svare ut: 

• er i samsvar med overordnet arealstrategi og bygger opp under samfunnsdelens 
retningsmål 

• prioriterer utbyggingsrekkefølge og arealbruk som bidrar til 80 % reduksjon av 
utslipp av skadelige klimagasser innen 2030 

• legger til rette for senter- og stedsutvikling med høy kvalitet og god 
tilgjengelighet mellom boliger, tjenester og møteplasser som ivaretar hensynet til 
et inkluderende og aldersvennlig samfunn 

• sikrer arealer til fremtidig tjenesteyting 
• sikrer lokal og overordnet blå-grønnstruktur og inneholder prinsipper for 

tilrettelegging for friluftsliv 
• ivaretar behov for næringsarealer lokalisert etter ABC-prinsippet og/eller basert 

på bruk av overskuddskraft i regionen 
• konkretiserer og avklarer arealbehov for næringsutvikling basert på 

naturressurser på land og i sjø (blågrønn-næring) 
• ivaretar gode koblinger mellom havn, bane, vei og næringsområder 
• er tilpasset til konsekvensene av et klima i endring og ivaretar hensynet til 

samfunnssikkerhet og beredskap 
 

6.2. Måloppnåelsen for områder som høres med alternativt 
arealformål 

De samlede konsekvensene og måloppnåelsen påvirkes av hvilke og hvor mange av 
områdene, som høres med alternative arealformål, som innarbeides i det endelige 
planforslaget. Etter høringen kan det være aktuelt å legge inn hele eller deler av de 
alternative forslagene i det endelige planforslaget. 

I de alternative forslagene er arealformålet endret fra LNF-formål til utbyggingsformål for 
flere områder, noen områder har endret utbyggingsformål og for Linnegrøvan er formålet 
endret fra byggeformål til LNF. Tabell 2 i kap. 5 foran, gir en oversikt over hvor mye 
ekstra areal som foreslås med utbyggingsformål i de alternative forslagene, til sammen 

55



 
 

 
 56 

ca. 6560 dekar. Flere av utbyggingsområdene, både for bolig og næring, vil bidra til en 
spredning av bebyggelsen og dermed gi økt transportbehov, som igjen fører til utslipp av 
klimagasser. Dette er i strid med målet om at all trafikkvekst skal tas med kollektiv 
sykkel og gange. De alternative forslagene viser også flere LNF-områder hvor det åpnes 
opp for framtidig spredt utbygging. Til områdene med spredt utbygging vil i all hovedsak 
privatbil være transportmiddelet. Dette er også i strid med målsetningen om å bygge opp 
under senterområdene og tilrettelegging for kollektiv sykkel og gange. Volumet av den 
spredte utbyggingen som alternativet foreslår er likevel av så lite omfang at dette ikke 
kan vektlegges i særlig grad. Samlet vil lokaliseringen av områdene som høres 
alternativt med utbyggingsformål gjøre det vanskeligere å nå målsettingen om å kutte 80 
% i utslippene av skadelige klimagasser innen 2030. 

Ved nedbygging av naturområder frigjøres CO2, dette er betegnet som indirekte utslipp 
og kommer i tillegg til de direkte utslippene som måles med tanke på 80 % reduksjon. 
Skog og myr er de viktigste naturtypene når det gjelder å binde og lagre CO2. Områdene 
som høres med alternative arealformål, inneholder ca. 6200 dekar skog og ca. 170 dekar 
myr. Dersom alle disse arealene bygges ut, kan det bli frigjort ca. 234 500 tonn flere 
CO2-ekvivalenter enn det planforslaget legger opp til. 
 
Av hensyn til friluftsinteressene og som en del av tilretteleggingen for at kommunen skal 
være attraktiv å bo i, bør store sammenhengende naturområder bevares. Tilgjengelighet 
til frilufts- og friområder er også viktig for å legge til rette for et sosialt rettferdig 
samfunn. Spesielt de store næringsområdene, som høres med alternative arealformål, 
generell byggegrense ved 30 meter fra sjøen eller i formålsgrensen for bebyggelse og 
anlegg, kommer i konflikt med allmennhetens tilgjengelighet til marka og strandsonen. 
 
Sentrale myndigheter legger vekt på et aktivt jordvern og den nasjonale målsettingen er 
nå skjerpet til 3000 dekar årlig nedbygging. Skal denne målsettingen overføres til 
Kristiansand, bør det årlig ikke bygges ned mer enn ca. 7,5 dekar. Innenfor områdene 
som høres alternativt med utbyggingsformål, er det til sammen 98 dekar jordbruksareal. 
Dette bidrar ikke til å legge til rette for næringsutvikling basert på naturressurser på 
land, slik det er satt som mål at arealdelen skal gjøre. Områdene som høres med 
alternativt arealformål endrer ikke noe på forutsetningene for næringsutvikling i sjø. 

Blant områdene som høres med alternativt arealformål er det nye næringsområder i 
nærheten av ny E39. Disse områdene vil kunne få økt strømkapasitet, som følge av den 
planlagte omleggingen av kystlinja (132 kV). Dette kan gi bedre mulighet for etablering 
av næring som krever store mengder energi. Næringsutvikling basert på fornybar energi 
er i samsvar med samfunnsdelens overordnede arealstrategi om å sikre tilstrekkelige 
arealer for utvikling av nye og eksisterende industri- og næringsvirksomheter, men 
omfanget av næringsarealer som høres med alternativt arealformål er mye større enn 
det kommunen har behov for i planperioden. Dersom det ikke gis føringer på rekkefølgen 
områdene bygges ut i, kan det føre til en fragmentert utbygging av næringsområdene. 
Nye næringsområder kan legge til rette for nye arbeidsplasser i kommunen, men 
plasseringen av næringsarealene er ikke i tråd med prinsippene for lokalisering av 
arbeidsplassintensive virksomheter. I Lohnelier er det i det alternative forslaget åpnet 
opp for handel i hele næringsområdet, dette kan bidra til flere arbeidsplasser, men 
lokaliseringen er i strid med målene om å legge til rette for senterutvikling og målene om 
80 % reduksjon klimagassutslipp. 
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Oppsummert vil de alternative forslagene gjøre det mer utfordrende å nå målsettingen 
om 80 % kutt i utslipp av klimagasser. Forslaget vil også bety mer nedbygging av 
naturområder, inklusiv en nedbygging av jordbruksareal som er betydelig høyere enn 
den nasjonale målsettingen. Alternativene gir mer areal for næringsformål med 
lokalisering nært energinett med høy kapasitet, men samlet omfang og lokalisering av 
utbyggingsområder er i konflikt med en økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftig 
utvikling. 
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Vedlegg 2. Konsekvensutredning og ROS-analyse av de 
enkelte områdene 
 

Oversikt over konsekvensutredning og ROS-analyser av arealinnspill som høres med alternativt 
arealformål. Arealer med alternativt arealformål er gitt nummer A1-A31. Nummer i kolonne to 
viser til dokumentnummeret arealinnspillet har i saksbehandlingssystemet. Alternative arealformål 
foreslått av administrasjonen har fått betegnelsen KK-14 som nummer i lista. 
Alternativt 
arealformål 
Nummer i kart 

Dokumentnummer 
i saksbehandlings-
systemet 

Sted Alternativt arealformål 
(i hovedsak) 

A1 88 og 102     Lohne næringsområde Næring 
A2 122 Bringeheia/Toftelandslier Næringsvirksomhet 
A3 132 Grauthelleren Næringsvirksomhet 
A4 297A Borgeheia Næringsvirksomhet 
A5 297B Sørlandsparken Øst Næringsvirksomhet 
A7 98     Sørlandssenteret Forretning/tjenesteyting 
A8 53 Sørlandsparken/Skibåsen Forretning  
A9 69    Lohnelier (sør for ny E39) Næring med handel 
A10 190  OBS Bygg på Mjåvann Forretning 
A11 KK-14 Lumber Bebyggelse og anlegg  
A12 57    Salbostad, Søm Bolig og grønnstruktur 
A13 77   Østre Randøy, Randesund Bolig/fritidsbolig 
A14 114     Fidjestøl, Flekkerøy Bebyggelse og anlegg 
A15 118     Heftenes, Vige Fritidsbebyggelse 
A16 124 (og 71)  Skudeviga Bebyggelse og anlegg 
A17 128     Lauvslandsmoen, Finsland Bolig 
A18 128    Vatneli, Finsland Bolig 
A19 199,201,227 Støodden N1 Bebyggelse og anlegg 
A20 204, 347 og 348 Mævigsheia Fritidsbebyggelse 
A28 180     Høllen Brygge Forretning/bolig og 

turistrettet formål 
A29 59     Sodefjed, Randesund Fritids- og turistformål 
A30 85     Amfeneset, Søgne Bolig/ LNF spredt 

boligbygging 
A31 128  Finsland LNF spredt boligbygging 
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A1   88 og 102    Lohne næringsområde  
Gnr/bnr: 469/1,6 og delvis 7 Oversiktskart 

 

Sted/beliggenhet: Lohnelier 
Dagens formål i kommuneplan: LNF 
Foreslått formål: Næring 
Arealstørrelse: ca. 545 daa 
Forslagsstiller: Lars Pedersen (88) og TT 
Anlegg AS vegne av Lohne 
Næringstomter AS (102) 
Beskrivelse av innspillet: Innspill 88 og 
102 er likelydende innspill og utredes 
sammen.  
 
Innspillet gjelder utvidelse av Lohnelier 
næringsområde mot nordøst. 

Ortofoto med innspill 

 

Ortofoto med kommuneplan Søgne 2018 og 
innspillet 

 
   
Tema Konsekvens Beskrivelse 
Miljø 
Naturmangfold 
 

 Innenfor planområdet er det registrert tre arter 
av særlig stor forvaltingsinteresse (dvergspett, 
hvitryggspett og musvåk) og kartlagt flere 
naturtyper. Tvitjønnan (nesten hele naturtypen) 
er gammel barskog som er lokalt viktig, 
Kriskjerrheia SØ (nesten hele naturtypen) er 
gammel fattig edelløvskog som er lokalt viktig. 
Havåsen (liten del) er gammel fattig edelløvskog 
som er viktig. Ca. 100 meter nord for 
planområdet ligger Bjønnekjerret som er rik 
edelløvskog som er viktig. Store deler av 
området er dekket av kartlegging av nyere dato. 

Vannmiljø  
 

 Flere små bekker og tjern innenfor planområdet. 
Dåsåna bekkefelt har svært dårlig økologisk 
tilstand og god kjemisk tilstand. Tverråna – 
Tronstadvannet til Lundeelva bekkefelt har 
moderat økologisk tilstand og udefinert kjemisk 
tilstand. Begge bekkefelt har risiko for å ikke nå 
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miljømål. Full utbygging i hele området kan 
forringe vannkvaliteten.  

Luftkvalitet   Ingen registrerte soner eller sensitiv bebyggelse 
i umiddelbar nærhet.  

Støy  Ingen registrerte soner eller sensitiv bebyggelse 
i umiddelbar nærhet. 

Klimagassutslipp fra 
arealbruksendring 
 

 Området er klassifisert med arealressursene 
(AR5) skog myr og ferskvann. Full utbygging 
innebærer utslipp av 21736 tonn CO2 
ekvivalenter. Dette gir utslipp av 39,9 tonn CO2 
ekvivalenter per daa ubebygd areal. 

Forurenset grunn 
og sjøbunn  

 Moderat til lav aktsomhet for radon. Manglende 
kartlegging av sulfidholdig berggrunn. 

Friluftsliv og 
grønnstruktur 

 Del av et større skogsområde med flere stier.  

Landskap 
 

 Større kupert skogsområde, grenser til 
industriområde. Utbygging vil i stor grad forringe 
landskapsbildet.   

Jordressurser 
(jordvern) 

 Ingen registreringer.  

Skogressurser  Blandingsskog med lav til høy bonitet.  
Grus, pukk og 
mineralressurser 

 Ingen registreringer. 

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 70 meter nord for planområdet ligger det 
automatisk fredete kulturminnet Repstadkjerka 
(diger steinblokk som står på skrå mot 
fjellveggen). 100 meter nord for planområdet 
ligger Repstad (eldre steinlagt ferdselssti) med 
uavklart vernestatus. 

Samfunn 
Barn og unges 
oppvekstsvilkår  

 Ikke relevant. 

Befolkningens helse og 
helsens fordeling i 
befolkningen  

 Utvidelse av et etablert næringsområde. Tiltaket 
vil ikke endre forhold av betydning for 
befolkningens helse. 

Tilgjengelighet for alle 
til uteområder og 
gang- og sykkelveinett  

 Utbyggingen vil ikke gi endrede forhold for 
tilgjengelighet. 

Trafikksikkerhet  Utvidelse av næringsområde, adkomst må løses 
gjennom dette. Trafikksikkerhet må ivaretas i 
reguleringsplan.  

Transportbehov 
 

 Får 1 av 14 poeng i Kristiansandsmodellen. 
Enkelte bussforbindelser ved E39, men 1,3- 
2,5km i luftlinje fra kryss til området. I forhold 
til ABC-prinsippet bør det lokaliseres C-
virksomheter i planområdet.  

Energiforbruk og 
energiløsninger 

 Lohnelier forsynes med 22kV linje. Mulighet for 
økt tilgang fra Leire transformatorstasjon må 
evt. undersøkes. 

Sosial infrastruktur  Ikke relevant. 
Vann og avløp 
 

 Ligger et stykke unna kommunale VA-anlegg. 

Overordnede føringer  
Samsvar med 
overordnet 
arealstrategi 

 Lohnelier er definert som næringspark i 
prinsippskisse for senter og transportutvikling. 
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Delvis i tråd med overordet arealstrategi nr. 9 og 
12. 

 
Risiko- og 
sårbarhetsanalyse 

Risiko Beskrivelse 

Ras og skred   Aktsomhetsområder for snøskred og jord- og 
flomskred.  

Flom og overvann   Aktsomhetsområde for flom langs en bekk i 
området (utløp mot Repstadvannet). 

Havnivåstigning og 
stormflo 

 Ikke relevant.  

Andre uønskede 
hendelser 

 Ønske om næringsområde, ulykkesrisiko i 
planområdet og nærliggende ubebygde 
næringsområde er avhengig av hva som tillates 
etablert og må vurderes i reguleringsplan. 

   
Vurdering 
Lohnelier er definert som næringspark i prinsippskissen for senter og transportutvikling. De 
overordnede arealstrategiene sier at det skal sikres tilstrekkelige arealer for utvikling av nye 
og eksisterende industri- og næringsvirksomheter (nr. 9) og at det skal sikres tilstrekkelig 
næringsareal i tilknytning til ny E39 vestover (nr.12). Deler av Lohnelier-området er også 
avsatt som langsiktig arealreserve for næring i Regional plan for Kristiansandsregionen 
2020-2050. På Lohnelier er det imidlertid store ubebygde og uregulerte arealer som ligger 
inne i gjeldende kommuneplan, og det vurderes at det på Lohnelier er store nok arealer til å 
sikre at overordnet arealstrategi nr. 9 og 12 er ivaretatt i planperioden. ROS-analysen har 
identifisert at det er aktsomhetsområder for skred og flom innenfor planområdet, dette er 
imidlertid mindre arealer. Konsekvensutredningen har identifisert flere interesser og hensyn 
som vil forsvinne eller bli forringet dersom området bygges ut. De kartlagte naturtypene og 
vannforekomstene vil forsvinne, og en eventuell utbygging vil forringe landskapet.  
Administrasjonens anbefaling 
Innspillet anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen.  
 
Formannskapets vedtakspunkt 12.7 i sak 110/22 
Følgende områder skal høres: 88/102 Lohnelier Næringsområde 
Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 

• Naturmangfold 
• Vannmiljø 
• Friluftsliv 
• Landskap 
• Skogressurser 
• Kulturminne 
• Transportbehov 
• Energiforbruk 
• Vann og avløp 
• Ras og skred 
• Flom 
• Risiko som følge av virksomheter innad og utafor område 

Området er lagt inn slik det er beskrevet i innspill. Det kan bli aktuelt å endre avgrensingen 
dersom området legges inn i planen etter høring.  
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A2   122    Bringeheia/Toftelandslier  
Gnr/bnr: 474/1,3,4,6,7,9,11,25,32,75 Oversiktskart 

 

Sted/beliggenhet: Bringeheia nordøst for 
Tangvall  
Dagens formål i kommuneplan: LNF 
Foreslått formål: Næring 
Arealstørrelse: totalt ca. 1016 daa (943 daa 
og 73 daa) 
Forslagsstiller: Via Nova på vegne av 
Tofteland Lier as 
Beskrivelse av innspillet: Forslagsstiller 
anmoder om at arealformål i ny arealdel blir 
næringsformål. Innspillet har to parseller, 
avdelt av ny E39.  

Ortofoto med innspill 

 

Ortofoto med kommuneplan Søgne 2018 og 
innspillet 

 
   
Tema Konsekvens Beskrivelse 
Miljø   
Naturmangfold 
 

 Området grenser i øst mot lokalt viktig naturtype, 
registrert som rik edelløvsskog (Fiskebudalen). Alm 
(truet) og musvåk (art av særlig stor 
forvaltningsinteresse) er registret i området. 
Vilttrekk fra Bringeheia til andre siden av E39. Deler 
av området har kunnskapsmangler når det gjelder 
naturmangfold. Flere fremmede arter registrert 
langs/nært E39.  

Vannmiljø  
 

 Deler av arealet har hensynssone nedslagsfelt for 
drikkevann. Innenfor verneplan for vassdrag – 
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Søgneelva. Planområdet berører to små tjern. Bekk 
som renner i vestre del av planområdet. Økologisk 
tilstand moderat, kjemisk tilstand dårlig. Risiko for å 
ikke nå miljømål.  

Luftkvalitet  
 

 Gul luftsone ved tunnelåpning til ny E39. Ingen 
sensitiv bebyggelse innenfor planområdet. Boliger 
på Volleberg nord for planområdet og boliger langs 
Toftelandsveien. Arealformål er næring og det kan 
ikke utelukkes at det kan komme næring som kan 
påvirke luftkvaliteten.  

Støy 
 

 Rød og gul støysone langs E39 og Toftelandsveien 
(fv. 4234). Boliger på Volleberg nord for 
planområdet og boliger langs Toftelandsveien. 
Arealformål er næring og det kan ikke utelukkes at 
det kan komme næring som kan påvirke 
luftkvaliteten. 

Klimagassutslipp fra 
arealbruksendringer 

 Området er klassifisert med arealressursene (AR5) 
bebygd, samferdsel, skog, åpen fastmark, myr og 
ferskvann. Full utbygging innebærer utslipp av 
37533,6 tonn CO2 ekvivalenter. Dette gir utslipp av 
37 tonn CO2 ekvivalenter per daa ubebygd areal. Et 
avbøtende tiltak vil være å ikke bygge ned myrareal 
og ferskvann.  

Forurenset grunn 
og sjøbunn  

 Moderat til lav aktsomhet for radon. Manglende 
kartlegging av sulfidholdig berggrunn. 

Friluftsliv og 
grønnstruktur 

 Flere turstier innenfor planområdet. Området 
grenser mot boligfelt i nord (Volleberg).  

Landskap 
 

 Bringeheia er en stor hei, og utbygging av området 
vil gi store endringer i landskapsbildet, både for 
nær- og fjernvirkninger.  

Jordressurser 
(jordvern) 

 Ingen registreringer.  

Skogressurser  Hele planområdet består av skog, av uproduktiv 
skog til høy bonitet. Flere traktorveier i området.  

Grus, pukk og 
mineralressurser 

 Registrert jernmetaller sørvest i planområdet.  

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 I sørvestre del av planområdet er det registrert 
kulturmiljø av høy verdi, område med 
kulturlandskap, eldre bebyggelse, bygdeborg og 
automatisk fredete kulturminner (31b2). Innenfor 
planområdet er det registreringer av kulturminner 
uten vernestatus (postvegen som kjøreveg og et 
automatisk fredet kulturminne som er fjernet). Rett 
sør for planområdet er det registrert to automatisk 
fredede kulturminner og ett kulturminne med ulike 
vernestatuser. 

Samfunn   
Barn og unges 
oppvekstsvilkår  

 Trolig blir deler av områdene brukt av barn og unge 
til lek, da det er boligområde rett nord for nordre 
parsell og boliger langs Toftelandsveien for søndre 
parsell.  

Befolkningens helse 
og helsens fordeling i 
befolkningen  

 Boligene på Volleberg og langs Toftelandsveien vil i 
stedet for store rekreasjonsområder få 
næringsområde tett innpå seg, ny E39 vil imidlertid 
være en barriere for boliger på Volleberg til 
Bringeheia.  
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Tilgjengelighet for alle 
til uteområder og 
gang- og 
sykkelveinett  

 Utbyggingen vil ikke gi endrede forhold for 
tilgjengelighet. 

Trafikksikkerhet 
 

 Regulert avkjøring i kryssløsning fra E39 til 
Toftelandsveien. Toftelandsveien er smal og uten 
gang- og sykkelvei. I trafikksikkerhetsplan 2018-
2020 er gang- og sykkelvei langs fv. 114 
Toftelandsveien beskrevet som tiltak. Denne er ikke 
regulert.    

Transportbehov 
 

 Får 6 av 14 poeng i Kristiansandsmodellen. 
Busstopp langs E39, men ingen gang- og sykkelvei. 
I forhold til ABC-prinsippet bør det lokaliseres C-
virksomheter.  

Energiforbruk og 
energiløsninger 

 Agder energi nett har søkt konsesjon om fornying og 
oppgradering av regional nett fra Kulia og vestover. 
Sørlige trasealternativet vil gå gjennom dette 
området, og kan gi mulighet for næringer med 
behov for god tilgang på kraft. 

Sosial infrastruktur  Ikke relevant.  
Vann og avløp  Området ligger inntil hovedledninger for vann og 

avløp. Må bygges ut VA-anlegg for området. 
Utbygger må bekoste dette. 

Overordnede føringer    
Samsvar med 
overordnet 
arealstrategi 

 Området er avsatt som langsiktig arealreserve for 
næring i Regional plan for Kristiansandsregionen 
2020-2050. I tråd med arealstrategi 9 og 12, men er 
ikke definert som næringspark i prinsippskisse til 
overordnet arealstrategi for senter og 
transportutvikling.  

   
Risiko- og 
sårbarhetsanalyse  

Risiko Beskrivelse 

Ras og skred   Aktsomhetsområder for snøskred noen steder 
innenfor planområdet. Områdene langs Søgneelva er 
under marin grense. 

Flom og overvann   Flomfare og aktsomhet for flom i områdene langs 
Søgneelva, i hovedsak på andre siden av 
Toftelandsveien.  

Havnivåstigning og 
stormflo 

 Ingen risiko. 

Andre uønskede 
hendelser 

 Ønske om næringsområde, ulykkesrisiko i 
planområdet er avhengig av hva som tillates etablert 
og må vurderes i reguleringsplan. 

   
Vurdering 
Den overordnede arealstrategien sier at det skal sikres tilstrekkelig næringsareal i tilknytning 
til ny E39 vestover (nr.12). Bringeheia er avsatt som langsiktig arealreserve for næring i 
Regional plan for Kristiansandsregionen 2020-2050. Det er imidlertid store arealer i 
gjeldende kommunedelplaner for næringsvirksomhet. I tillegg har konsekvensutredningen 
identifisert flere interesser og hensyn som vil forsvinne eller bli forringet dersom området 
bygges ut. Blant annet har deler av arealet hensynssone drikkevann, landskapsbildet og 
friluftslivsmuligheter vil bli forringet og det er kartlagt viktig kulturmiljø og automatisk 
fredede kulturminner i området. Det er regulert avkjøring i ny kryssløsning i forbindelse med 
nye E39 fra ny E39 til Toftelansveien. Toftelandsveien er smal og uten gang- og sykkelvei. 
En eventuell omlegging av kraftlinja i sørlige alternativ vil kunne gi mulighet for næringer 
med behov for god tilgang på kraft.  
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For boligområdet nord for planområdet, vil utbygging av den nordre delen av området kunne 
gi store negative konsekvenser for barn og unge og befolkningens helse og helsens fordeling 
i befolkningen, samt friluftslivsmuligheter. Med ny E39 er det viktig å beholde arealene nord 
for ny E39 til grønnstruktur mellom ny vei og boligfeltet. ROS-analysen har identifisert at det 
er aktsomhetsområder for snøskred og at deler av området er under marin grense, dette er 
imidlertid mindre arealer. Det vurderes at det ikke er behov for dette arealer nå da 
kommunen har store næringsarealreserver vest i kommunen.  
Administrasjonens anbefaling 
Innspillet (både nordre og sørlige del) anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen.  
 
Formannskapets vedtakspunkt 4 i sak 110/22 og 1f i sak 115/22 
110/22: Næringsområder vi ønsker inn i planen. 122 Bringeheia/Toftelandslier.  
115/22: Vedtakspunkt 3-9 og punkt 17 høres alternativt istedenfor som endring av 
planforslaget. 
Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 

• Naturmangfold 
• Vannmiljø 
• Nedslagsfelt drikkevann 
• Støy og luftkvalitet 
• Filuftsliv 
• Landskap 
• Skogressurser 
• Mineralressurser 
• Kulturmiljø og kulturminner 
• Konsekvenser for boligområde rett i nord (barn og unges oppvekstsvilkår og helsens 

fordeling i befolkningen) 
• Trafikksikkerhet 
• Transportbehov 
• Ny kraftlinje 
• Vann og avløp 
• Skred og ras  
• Flom 
• Risiko som følge av virksomheter innad i området  

Området er lagt inn slik det er beskrevet i innspill. Det kan bli aktuelt å endre avgrensingen 
dersom området legges inn i planen etter høring.  
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A3   132    Grauthelleren   
Gnr/bnr: 14/44 og 45 Oversiktskart 

 

Sted/beliggenhet: Grauthelleren, mellom 
E39 og Bukkesteinsvannet. 
Dagens arealformål i kommuneplan: LNF 
Deler av område er regulert til bevaring 
naturmiljø, friluftsformål, annen veigrunn 
grøntareal og vei.  
Foreslått arealformål: Næring 
Arealstørrelse: ca. 138 dekar 
Forslagsstiller: WSP på vegne av Frampeik 
as og Eikelia as 
Beskrivelse av innspillet: Forslagsstiller 
ønsker at arealformålet blir næring i 
tilknytting til ny E39 
og ny kryssplassering. Det er ønskelig å 
utvikle området med energistasjon, 
biogass- fyllestasjon, veiservice og 
reparasjon og logistikk- og lagerfunksjoner 
for bedrifter med behov for nærhet til 
overordnet veinett. 

Ortofoto med innspill 

 

Ortofoto med kommuneplan Kristiansand 2011 
og innspillet 

 
   
Tema Konsekvens Beskrivelse 
Miljø 
Naturmangfold  Registrert vilttrekk, dette påvirkes også av 

utbyggingen av ny E39. Det er kun en smal 
passasje under brospennet ved 
Bukksteinsvannet som vil gjenstå. Området har 
kunnskapsmangler når det gjelder 
naturmangfold. 

Vannmiljø   Ingen vannforekomster innenfor planområdet, 
men området har avrenning mot 
Bukkesteinsvatnet (moderat økologisk tilstand, 
god kjemisk tilstand) med risiko for å ikke nå 
miljømål.  

Luftkvalitet   Ønsket arealformål er næring. Det kan ikke 
utelukkes at det kan etableres virksomheter 
som kan påvirke luftkvaliteten, boliger rett vest 
for planområdet. 
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Støy  Rød og gul støysone fra E39. Ved ny 
veisituasjon vil området kunne bli mer 
støyutsatt. Ønsket arealformål er næring. Det 
kan ikke utelukkes at det kan etableres 
virksomheter som kan påvirke støyforholdene, 
boliger rett vest for planområdet. 

Klimagassutslipp fra 
arealbruksendring 

 Området er klassifisert med arealressursene 
(AR5) skog og ferskvann. Full utbygging 
innebærer utslipp av 4629,9 tonn CO2 
ekvivalenter. Dette gir utslipp av 33,7 tonn CO2 
ekvivalenter per dekar ubebygd areal. 

Forurenset grunn 
og sjøbunn  

 Høy aktsomhet for radon. Manglende 
kartlegging av sulfidholdig berggrunn.  

Friluftsliv og 
grønnstruktur 

 Området har hensynssone friluftsliv i gjeldende 
kommuneplan, som en del av et større 
sammenhengende friluftslivsområde. Merket 
turvei fra sør, mellom Bukksteinsvannet og 
Indre Fiskåvannet, og mot øst. Umerkede 
turstier fra denne og videre til boligområde i 
vest, og nord mot E39. I forbindelse med 
bygging av ny E39 er det i aktuelle område 
planlagt utfartsparkering og ny sti, som kobler 
parkering med eksisterende stinett.  

Landskap 
 

 Området er kupert. For å kunne bygge ut 
området skal masser bli flyttet på tomta, og 
tomta flates ut. Landskapet vil bli kraftig 
forringet av utbygging. Området vil ligge 
mellom flere store veier.  

Jordressurser (jordvern)  Ingen dyrket eller dyrkbar mark.  
Skogressurser 
 

 Området består av skog, fra uproduktiv skog til 
høy bonitet.  

Grus, pukk og 
mineralressurser 

 Ingen registreringer.  

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 Ingen registreringer.  

Samfunn 
Barn og unges 
oppvekstsvilkår  

 Boligbebyggelse vest for planområdet. 
Områdets bruk av barn og unge må utredes.  

Befolkningens helse og 
helsens fordeling i 
befolkningen  

 Boligene i Bukkesteinsdalen vil i stedet for 
rekreasjonsområder få næringsområde tett 
innpå seg.   

Tilgjengelighet for alle 
til uteområder og gang- 
og sykkelveinett  

 Utbyggingen vil ikke gi endrede forhold for 
tilgjengelighet. 

Trafikksikkerhet  Næringsområde som skal betjene transport fra 
E39.  

Transportbehov 
 

 Området får 5 av 14 poeng i 
Kristiansandsmodellen. Næringsområde som i 
hovedsak er tenkt å betjene transport fra E39. 
Langs veien til Mjåvann skal det bygges ny 
gang- og sykkelvei. I forhold til ABC-prinsippet 
bør det i hovedsak lokaliseres C-virksomheter. 
Området ligger ved nytt kryss på ny E39. 
Adkomst til området, utenom adkomst til 
utfartsparkering, er ikke beskrevet i 
reguleringsplanen.  
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Energiforbruk og 
energiløsninger 

 Agder energi nett har søkt konsesjon om 
fornying og oppgradering av regional nett fra 
Kulia og vestover. Sørlige trasealternativet vil 
gå gjennom dette området, og kan gi mulighet 
for næringer med behov for god tilgang på 
kraft. 

Sosial infrastruktur  Ikke relevant.  
Vann og avløp  VA-anlegg må bygges ut. 
Overordnede føringer  
Samsvar med 
overordnet arealstrategi 

 I tråd med arealstrategi 9 og 12, men er ikke 
definert som næringspark i prinsippskisse for 
senter- og transportutvikling 

   
Risiko- og 
sårbarhetsanalyse 

Risiko Beskrivelse 

Ras og skred   Aktsomhetsområde for snøskred og steinsprang 
vest i området. Over marin grense.  

Flom og overvann   Aktsomhetsområde for flom rundt 
Bukkesteinsvannet. 

Havnivåstigning og 
stormflo 

 Ingen risiko.  

Andre uønskede 
hendelser 

 Risiko ved en eventuell utvikling av området til 
energistasjon og biogass- fyllestasjon må 
utredes i videre planarbeid.  

   
Vurdering 
I kommuneplanen anbefales det å styrke Mjåvann framfor å åpne et nytt område ved 
Grauthelleren. Kommunen har stor næringsarealreserve til lager og logistikk, og det er ikke 
behov for dette området til slike funksjoner. Videre viser konsekvensutredningen at 
landskapet vil bli kraftig forringet, at området i forbindelse med ny E39 skal etableres ny 
utfartsparkering og ny sti som kobler parkering med eksisterende stinett, samt at boliger i 
vest vil bli berørt av en eventuell utbygging.  
 
Det er imidlertid ønskelig å legge til rette for etablering av energisituasjon i en mindre del av 
området nærmest kryssløsningen. Det er en kolle som foreslås nedbygd på snaut 22 dekar. 
Men på grunn av allerede etablert veiinfrastruktur og terrenginngrep er det tvil om 
egnetheten og gjennomførbarheten til eventuelle tiltak i dette området. Energistasjon i en 
mindre del av området vil ha betydelig færre konflikter med miljø- og samfunnstema enn det 
et næringsområde i hele området vil ha. Konsekvenser for vilttrekket og friluftsliv og 
avbøtende tiltak for disse hensyn må ivaretas i videre plan- og byggesaker. Området kan 
også være aktuelt for ny brannstasjon på sikt, men arealets egnethet til dette arealformålet 
er ikke utredet. Energistasjoner vil også komme/være aktuelt i Lohnelier og på Mjåvann. 
Høringen vil avklare om det er mulig å gjennomføre tiltak i dette området på bakgrunn av 
allerede gjennomførte tiltak i området.  
Administrasjonens anbefaling 
Mindre del av innspillet anbefales lagt inn i kommuneplanen som bebyggelse og anlegg 
(energistasjon). 
 
Formannskapets vedtakspunkt 12.12a i sak 110/22 
Næringsarealer Muligheter for å legge til rette for nye næringsarealer  
a. Innspill 132 Grauthelleren – hele området høres 
Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 

• Vilttrekk 
• Luftkvalitet og støy 
• Manglende kartlegging av sulfid 
• Friluftsliv 
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• Landskap 
• Vann- og avløp 
• Ulykkesrisiko 

 
Området er lagt inn slik det er beskrevet i innspill. Det kan bli aktuelt å endre avgrensingen 
dersom området legges inn i planen etter høring.  
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A4   297a    Borgeheia  
Gnr/bnr: 114/3, 9, 10, 11 m.fl. Oversiktskart

 

Sted/beliggenhet: Nordvest for Kjevik flyplass 
Dagens formål i kommuneplan: LNFR, 
Hensynssone – friluftsliv, Støysone, Faresone - 
høyspentanlegg 
Reguleringsplan: Uregulert 
Foreslått formål: Næringsvirksomhet 
Arealstørrelse: 4123 daa 
Forslagsstiller: Kristiansand Næringsselskap AS 
(KNAS) 
Beskrivelse av innspillet: Stort areal nordvest 
for Kjevik flyplass. Forslagstiller mener arealet 
ligger strategisk til når det gjelder flyplass, 
europavei, havn, strømforsyning og sjøvann 
(kjøling). Ønsker at det legges inn som areal til 
«vurdering som energi-foredlende industri» 

Ortofoto med innspill

 

Ortofoto med kommuneplan Kristiansand 
2011 og innspillet

 
   
Tema Konsekvens Beskrivelse 
Miljø   
Naturmangfold 
 

 Sørlige deler av området er registrert som 
leveområde for en rekke fuglearter. Lenger 
nord er det registrert observasjoner av 
sårbare og nær trua plante-, fugle- og 
insektarter. Like nord for område, nede ved 
Ålefjærfjorden er det registrert en rik 
edellauvskog (Breiviga). Flere områder med 
skog over 80 år. Det er behov for mer 
kunnskap om naturmangfoldet i dette 
området.  

Vannmiljø  
 

 Ingen spesielle registreringer, men drenerer 
til Ålefjærfjorden. 

Luftkvalitet   Utenfor registrerte luftsoner. 
Næringsvirksomhet kan påvirke forholdene. 
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Støy  Delvis i støysone fra flyplass og skytebane. 
Næringsvirksomhet kan påvirke 
støyforholdene.  

Klimagassutslipp fra 
arealbruksendringer 

 Området er klassifisert med arealressursene 
(AR5) skog, ferskvann, fulldyrka jord, myr, 
innmarksbeite, bebygd, samferdsel og åpen 
fastmark. Full utbygging innebærer utslipp av 
144100 tonn CO2 ekvivalenter. Dette gir 
utslipp av 35,1 tonn CO2 ekvivalenter per daa 
ubebygd areal. 

Forurenset grunn 
og sjøbunn  

 Ikke registrert fare for forurensing i dette 
området. 

Friluftsliv og grønnstruktur  Området er en del av Kjevikheia, kartlagt 
som markaområde og verdsatt som viktig 
friluftslivsområde. Mange løyper i området, 
og flere registrerte utkikkspunkt. 

Landskap 
 

 En markert høyde nord for flyplassen som vil 
kreve store terrenginngrep om den bygges 
ned, og vil være svært eksponert. Flyplassen 
ligger på ca. 25 moh. Det høyeste punktet på 
Borgeheia er Rebbåsbrødane på ca. 172 
m.o.h som ligger ca. 1,2 km i luftlinje fra 
rullebanen. Dette er en høydeforskjell på 150 
m. 

Jordressurser (jordvern)  Flere mindre arealer med dyrkbar mark.  
Skogressurser  Skogdekt hei med stor variasjon av bonitet 

internt fra lav til særs høy bonitet.  
Grus, pukk og 
mineralressurser 

 Sør for innspillsområdet er det registrert 
malmforekomst av Mangan (Kjevikheia). 
Vurdert som uinteressant for uttak. 

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 Området grenser mot område med høy 
kulturhistorisk verdi. Beskrevet som området 
mellom Ryen og flyplassen: Fint 
landbruksmiljø med gamle gårder, noen 
boliger (18g2). Kulturminner i området. 
Gyrestolheia – Merkestein, ikke fredet. 
Gyrestolen – tradisjonslokalitet – uavklart 
vernestatus. Hvalvika – Funnsted av flintøks 
fra yngre steinalder 

Samfunn   
Barn og unges 
oppvekstsvilkår  

 Nedbygging av turområde som også benyttes 
av barn og unge. 

Befolkningens helse og 
helsens fordeling i 
befolkningen  

 Vil ikke bidra vesentlig til dette tema 
 

Tilgjengelighet for alle til 
uteområder og gang- og 
sykkelveinett  

 Vil ikke bidra vesentlig til dette tema. 

Trafikksikkerhet 
 

 Forutsettes at område kobles til rv. 41. Det 
er ikke gang- og sykkelvei på strekningen.  

Transportbehov 
 

 Selv om området vil ligge tett på flyplass vil 
næringsetableringer i området sannsynligvis 
generere økt trafikk. 

Energiforbruk og 
energiløsninger 

 Utenfor konsesjons- og dekningsområder for 
fjernvarme. Agder Energi kan utfra dagens 
linjenett levere maks 50 MW, dersom det blir 
bygget en ny transformatorstasjon på 

73



 
 

 
 15 

området og kapasiteten i linjenettet fra 
Ålefjær blir forsterket. 

Sosial infrastruktur  Ikke relevant.  
Vann og avløp 
 

 Etablert infrastruktur på Kjevik, men 
begrenset kapasitet i bydel øst. 

Overordnede føringer    
Samsvar med overordnet 
arealstrategi 

 I strid med punkt 2 om fortetting og 
transformasjon for å unngå å ta i bruk nye 
utbyggingsområder. I tråd eller delvis i tråd i 
tråd med punkt 9 om å sikre tilstrekkelige 
arealer for utvikling av nye og eksisterende 
industri- og næringsvirksomheter. 

   
Risiko- og 
sårbarhetsanalyse  

Risiko Beskrivelse 

Ras og skred   Flere mindre områder med aktsomhet for 
snøskred, jord- og flomskred og steinsprang.  

Flom og overvann   Mindre område ved Hvalvika har 
aktsomhetsområde flom.  

Havnivåstigning og 
stormflo 

 Ingen kjent risiko.  

Andre uønskede hendelser  Høyspent gjennom området. Ønske om 
næringsområde, ulykkesrisiko i planområdet 
er avhengig av hva som tillates etablert og 
må vurderes i reguleringsplan. 

   
Vurdering 
Det er spilt inn et svært stort område som omfatter omtrent hele Borgeheia nord for Kjevik 
flyplass. Arealet er på over 4000 daa. Det argumenteres med at området er tett på flyplass, 
europavei, havn osv., og at det egner seg bedre som område for «energiforedlende industri» 
enn f.eks. Støleheia. Agder Energi kan utfra dagens linjenett levere maks 50 MW, dersom 
det blir bygget en ny transformatorstasjon på området og kapasiteten i linjenettet fra 
Ålefjær blir forsterket. En næringsetablering av et slikt omfang her vil sannsynligvis belaste 
veisystemet som må oppgraderes. Nedbygging av arealet vil kreve vesentlige terrenginngrep 
som vil være svært eksponert. Den type arealkrevende næringsvirksomhet bør legges i 
områder som er mindre eksponert.  
Administrasjonens anbefaling 
Innspillet anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen.  
 
Formannskapets vedtakspunkt 5 i sak 110/22 og 1f i sak 115/22 
110/22: Næringsområder vi ønsker inn i planen. 297A Borgeheia. 
115/22: Vedtakspunkt 3-9 og punkt 17 høres alternativt istedenfor som endring av 
planforslaget. 
Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 

• Naturmangfold 
• Støy 
• Friluftsliv  
• Landskap 
• Jordvern 
• Skogressurser 
• Kulturmiljø og kulturminner 
• Barn og unges interesser 
• Trafikksikkerhet og transportbehov 
• Energi 
• Vann og avløp 
• Skred, ras og flom 
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• Høyspent 
• Risiko som følge av virksomheter innad i området  
• Nærheten til flyplass 

Området er lagt inn slik det er beskrevet i innspill. Det kan bli aktuelt å endre avgrensingen 
dersom området legges inn i planen etter høring.  
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A5   297b    Sørlandsparken Øst  
Gnr/bnr: 100/25, 50 og 102/1, 2 og 102/3 Oversiktskart

 

Sted/beliggenhet: Inn mot Lillesand grense, på 
østsiden av E18 og fylkesvei 420. 
Dagens formål i kommuneplan: LNFR, 
Båndleggingssone – verna vassdrag, Faresone 
– støysone. Lite felt med faresone ras- og 
skred – aktsomhet. 
Reguleringsplan: Arealene nærmest veien er 
regulert til jord- og skogbruk med en stripe 
med midlertidig trafikkområde. Boligtomt i 
nord regulert til bolig. (E18 Aust-Agder grense 
– Timenes – planID 883-1). 
Foreslått formål: Næringsformål 
Arealstørrelse: 181 daa 
Forslagsstiller: Kristiansand Næringsselskap 
AS (KNAS) 
Beskrivelse av innspillet: Mener dette området 
bør omdisponeres som en mulighet for 
utvidelse av Sørlandsparken øst. Ligger delvis 
også i Lillesand kommune og egner seg for 
lager/logistikk. 

Ortofoto med innspill

 

Ortofoto med kommuneplan Kristiansand 2011 og 
innspillet

 
Kommuneplan Lillesand 
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Tema Konsekvens Beskrivelse 
Miljø   
Naturmangfold 
 

 Det er gjort en registrering av Musvåk innenfor området. 
Dette er en art av nasjonal forvaltningsinteresse, men 
registrert som livskraftig i rødlista. Helt nord i området er 
det registrert Hvitpestrot, som er en nær trua art i 
rødlista. Tett på veianlegget er det registrert mange 
lokaliteter med fremmede arter som er svartelista. 

Vannmiljø  
 

 Området grenser inn til sørlige del av Langsvann som 
ligger i nedslagsfeltet til det verna vassdraget 
Toplandselva. 

Luftkvalitet  
 

 Ikke i registrert luftsone, men ligger tett på europavei så 
er nok noe påvirket. 

Støy  Deler av området ligger i støysone. 
Klimagassutslipp fra 
arealbruksendringer 

 Området er klassifisert med arealressursene (AR5) skog, 
åpen fastmark, ferskvann og samferdsel. Full utbygging 
innebærer utslipp av 6996 tonn CO2 ekvivalenter. Dette 
gir utslipp av 39,4 tonn CO2 ekvivalenter per daa ubebygd 
areal. 

Forurenset grunn 
og sjøbunn  

 Sulfidholdige bergarter i omtrent hele innspillsområdet. 
Nært ferskvannslokaliteter.  

Friluftsliv og 
grønnstruktur 

 Del av Isefjærskauen som er et større sammenhengende 
turområde mellom Sørlandsparken og Isefjærfjorden.  

Landskap  Kupert terreng som skråner opp fra veien. Eksponert mot 
vei. 

Jordressurser 
(jordvern) 

 Ikke registrerte jordressurser. 

Skogressurser  Registrert som lauvskog av høy og med to mindre felt av 
særs høy bonitet i nord. 

Grus, pukk og 
mineralressurser 

 Ikke registrerte ressurser.  

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 Ingen registreringer.  

Samfunn   
Barn og unges 
oppvekstsvilkår  

 Ikke kjent at området er i bruk av barn og unge i dag. 

Befolkningens helse og 
helsens fordeling i 
befolkningen  

 Vil ikke bidra vesentlig til dette temaet. 
 

Tilgjengelighet for alle 
til uteområder og 
gang- og sykkelveinett  

 Vil ikke bidra vesentlig til dette temaet 

Trafikksikkerhet 
 

 Området kan knyttes til Sørlandsparken øst. Det er ikke 
gang- og sykkelveg langs fylkesvei 420. 

Transportbehov 
 

 Etablering av næring vil bidra til økt transportbehov, men 
området er tett knyttet til overordnet veinett. Nærmeste 
busstopp er ved Sydinga, avkjøringa fra E18 til IKEA. 
Ingen gang- og sykkelvei til området. I forhold til ABC-
prinsippet bør det lokaliseres C-virksomheter. 

Energiforbruk og 
energiløsninger 

 Utenfor konsesjons- og dekningsområdet. Sørlandsparken 
begynner å nå taket på strømkapasitet. Det betyr at det 
kan komme krav om oppgradering av linje og 
transformatorstasjon. 

Sosial infrastruktur  Ikke relevant for formålet 
Vann og avløp  Etablert i Sørlandsparken, men begrenset kapasitet. 
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Overordnede føringer    
Samsvar med 
overordnet 
arealstrategi 

 Delvis i tråd med punkt 9 om å sikre tilstrekkelige arealer 
for utvikling av nye og eksisterende industri- og 
næringsvirksomheter, men Sørlandsparken har allerede 
store arealer avsatt til næring.  

   
Risiko- og 
sårbarhetsanalyse  

Risiko Beskrivelse 

Ras og skred   Et lite område med aktsomhetssone ras- og skredfare, 
men kan antagelig håndteres ved utbygging. 

Flom og overvann   Ingen kjent risiko.  
Havnivåstigning og 
stormflo 

 Ingen risiko. 

Andre uønskede 
hendelser 

 Ønske om næringsområde, ulykkesrisiko i planområdet er 
avhengig av hva som tillates etablert og må vurderes i 
reguleringsplan. 

   
Vurdering 
Området grenser i sør inn mot areal avsatt til næringsvirksomhet i Lillesand kommune. Det er 
sulfidholdig berggrunn i nesten hele området og området er nært flere vannforekomster, inkludert 
vernet vassdrag. Innspillet innebærer nedbygging av skog med høy bonitet. Sørlandsparken 
beslaglegger allerede store arealer og i regional planbestemmelse for handelsetablering og 
senterstruktur foreslås det at handelsparken utvikles innenfor eksisterende arealgrenser. Innspillet 
vurderes å være i strid med regional planstrategi og at det ikke er behov for flere arealer. 
Administrasjonens anbefaling 
Innspillet anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen.   
 
Formannskapets vedtakspunkt 6 i sak 110/22 og 1f i sak 115/22 
110/22: Næringsområder vi ønsker inn i planen. 297B Sørlandsparken Øst. 
115/22: Vedtakspunkt 3-9 og punkt 17 høres alternativt istedenfor som endring av planforslaget. 
Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 

• Naturmangfold 
• Vannmiljø – vernet vassdrag 
• Støy 
• Sulfidholdige bergarter 
• Friluftsliv  
• Trafikksikkerhet og transportbehov 
• Vann og avløp 
• Ras og skred 
• Risiko som følge av virksomheter innad i området  

Området er lagt inn slik det er beskrevet i innspill. Det kan bli aktuelt å endre avgrensingen dersom 
området legges inn i planen etter høring.  
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A7   98    Tjenesteyting Sørlandssenteret 
Gnr/bnr: 63/696, 698, 699, 723 Oversiktskart 

 

Sted/beliggenhet: Sørlandssenteret 
Dagens formål: Forretning 
Foreslått formål: 
Forretning/tjenesteyting 
Arealstørrelse: 93,3 daa 
Forslagsstiller: Sørlandssenteret 
eiendom AS 
Beskrivelse av innspillet:  
Ønsker at det åpnes for tjenesteyting i 
Sørlandssenteret. 

Ortofoto med innspill 

 

Ortofoto med kommuneplan Kristiansand 2011 
og innspill 

 
 
Tema Konsekvens Beskrivelse 
Miljø   
Naturmangfold  Utbygd område, ikke relevant 
Vannmiljø   Utbygd område, ikke relevant 
Luftkvalitet   Utbygd område, ikke relevant 
Støy  Tiltaket vil ikke endre på dagens situasjon. 
Klimagassutslipp fra 
arealbruksendringer 

 Tiltaket vil ikke endre på dagens situasjon. 

Forurenset grunn og 
sjøbunn  

 Utbygd område, ikke relevant 

Friluftsliv og 
grønnstruktur 

 Utbygd område, ikke relevant 

Landskap  Utbygd område, ikke relevant 
Jordressurser 
(jordvern) 

 Utbygd område, ikke relevant 

Skogressurser  Utbygd område, ikke relevant 
Grus, pukk og 
mineralressurser 

 Utbygd område, ikke relevant 
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Kulturminner og 
kulturmiljø  

 Utbygd område, ikke relevant 

Samfunn   
Barn og unges 
oppvekstsvilkår  

 Ikke så relevant i denne sammenheng 

Befolkningens helse 
og helsens fordeling i 
befolkningen  

 Ikke relevant i denne sammenheng.  

Tilgjengelighet for 
alle til uteområder 
og gang- og 
sykkelveinett  

 Endrer ikke på eksisterende situasjon når det gjelder 
dette. Senteret er universelt utformet. 

Trafikksikkerhet  Endrer ikke på dagens situasjon når det gjelder dett 
tema. 

Transportbehov  Området får 7 av 14 poeng i Kristiansandsmodellen. 
Kan kreve større transportbehov om tjenesteyting 
legges i senteret. Tjenesteyting fjernes fra der folk 
bor. Forslagstiller mener at det vil virke motsatt, da 
mange allerede benytter senteret og slipper å dra 
andre steder. Vil også gi tilbud til ansatte.   

Energiforbruk og 
energiløsninger 

 Ikke aktuelt med vesentlige endringer i 
bygningsmasse.  

Sosial infrastruktur  Ikke relevant. 
Vann og avløp  Eiendommer er i dag tilknyttet. Endrer ikke dagens 

situasjon når det gjelder dette. 
Overordnede føringer    
Samsvar med 
overordnet 
arealstrategi 

 I strid med arealstrategien som sier at 
Sørlandsparken skal opprettholdes med regionale 
funksjoner innen næring, logistikk og handel. Altså 
uten tjenesteyting.  

 
Risiko- og 
sårbarhetsanalyse 

Risiko Beskrivelse 

Ras og skred   Ingen kjent risiko. Bebygd område.  
Flom og overvann   Ingen kjent risiko. Bebygd område.  
Havnivåstigning og 
stormflo 

 Ingen risiko. Bebygd område.  

Andre uønskede 
hendelser 

 Avhengig av hvilke funksjoner som evt. tillates. Må 
utredes i en evt. reguleringsplan.  

 
Vurdering 
Innspillet handler om endret formål/bruk i allerede bebygde arealer, og slår derfor ikke ut på 
miljøtema. Sørlandssenteret eiendom har spilt inn at de ønsker å tilrettelegge for 
tjenesteyting i Sørlandssenteret, og viser blant annet til senteret fungerer som bydelssenter 
for mange på østsiden av Kristiansand, mange eldre tilbringer mye tid på senteret og 
Sørlandsparken har svært mange arbeidstakere, senteret alene har ca. 2000. Alle disse er 
mulige brukere av tjenesteyting, og vil dermed slippe å reise andre steder for å oppsøke 
disse tilbudene. 
  
For kommunen er det viktig å styrke bydelssentrene ved å bygge opp om tilbudene her, 
samt at de skal være tilgjengelige for alle. Bydelssentrene skal gi gode tilbud i området der 
folk bor. Sørlandsparken er en bilbasert handels- og næringspark, og det vil være i strid med 
overordnet arealstrategi å åpne for tjenesteyting her. I regional plan for 
Kristiansandsregionen 2020-2050 står det i regional planbestemmelse at sørlandsparken er 
en regional handelspark.   
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Administrasjonen konklusjon 
Innspillet anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen. 
 
Formannskapets vedtakspunkt 12.2 i sak 110/22 
Følgende områder skal høres: Sørlandsparken (98) 
Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 

• Transportbehov 
• Risiko som følge av virksomheter innad og utafor område 

Området er lagt inn slik det er beskrevet i innspill. Det kan bli aktuelt å endre avgrensingen 
dersom området legges inn i planen etter høring.  
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A8   53    Sørlandsparken/Skibåsen (Gamle Postterminalen) 
Gnr/bnr: 63/816 Oversiktskart 

 
 

Sted/beliggenhet: Skibåsen/Sørlandsparken 
Dagens formål: Nåværende 
næringsvirksomhet 
Foreslått formål: Forretning som 
hovedformål 
Arealstørrelse: 21,7 daa 
Forslagsstiller: God Driv AS v/Torkjell Tofte 
Beskrivelse av innspillet: Skibåsen 39 ligger 
tett inntil området hvor det i dag er tillatt 
med handel. God Driv anmoder om at 
denne eiendommen får handel som 
arealformål i ny arealdel.  

Ortofoto med innspill

 

Ortofoto med kommuneplan Kristiansand 
2011 og innspill

 
 

Tema Konsekvens Beskrivelse 
Miljø   
Naturmangfold  Bebygd område. 
Vannmiljø   Allerede utbygd område, vil ikke ha betydning for 

vassdrag. 
Luftkvalitet   Endring av formål vil ikke påvirke luftkvaliteten 

vesentlig, selv om handel kan føre til økt trafikk. 
Støy  Ikke støyutsatt virksomhet 
Klimagassutslipp fra 
arealbruksendring 

 Bebygd areal.  

Forurenset grunn og 
sjøbunn  

 Ikke kjent registrering av forurenset grunn. Bebygd 
område. 

Friluftsliv og 
grønnstruktur 

 Bebygd område. 

Landskap  Bebygd område.  
Jordressurser 
(jordvern) 

 Bebygd område. 

Skogressurser  Bebygd område. 
Grus, pukk og 
mineralressurser 

 Bebygd område. 

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 Bebygd område. 
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Samfunn   
Barn og unges 
oppvekstsvilkår  

 Bebygd areal, ikke spesielt relevant.  

Befolkningens helse og 
helsens fordeling i 
befolkningen  

 
 

Utbygging endrer ikke forhold som bidrar vesentlig 
til å utjevne sosiale forskjeller. 
 

Tilgjengelighet for alle 
til uteområder og 
gang- og sykkelveinett  

 Bygget må tilpasses krav i TEK når det gjelder 
tilgjengelighet for den bruken som er aktuell i 
bygget. 

Trafikksikkerhet 
 

 Det mangler tilbud for myke trafikanter østover 
langs Skibåsen. Det er etablert tilbud vestover 
langs Skibåsen. Ved en evt. omregulering må 
utbedring av gang- og sykkelveinett vurderes. 

Transportbehov  Området får 4 av 14 poeng i 
Kristiansandsmodellen. Bidrar til økt etablering av 
handel utenfor sentrumsområder, og handel kan 
øke trafikken i området.  

Energiforbruk og 
energiløsninger 

 Arealet ligger innenfor konsesjonsområdet for 
Agder Energi, men er foreløpig ikke innenfor 
dekningsområdet. 

Sosial infrastruktur  Ikke relevant. 
Vann og avløp  Tilknyttet VA i dag, og utbyggingen vil ikke endre 

vesentlig på behovet. 
Overordnede føringer    
Samsvar med 
overordnet 
arealstrategi 

 Vurderes å være i strid med overordnet 
arealstrategi punkt 9 om å sikre tilstrekkelig arealer 
for utvikling av nye og eksisterende industri- og 
næringsvirksomheter, og hindre at eksisterende 
næringsvirksomheter fortrenges.  

 
Risiko- og 
sårbarhetsanalyse 

Risiko Beskrivelse 

Ras og skred   Ingen kjent risiko.  
Flom og overvann   Ingen kjent risiko. 
Havnivåstigning og 
stormflo 

 Ingen risiko. 

Andre uønskede 
hendelser 

 Avhengig av hvilke funksjoner som evt. tillates. Må 
utredes i en evt. reguleringsplan 

 
Vurdering 
Innspillet omhandler endret bruk av allerede etablert bebyggelse, og slår derfor ikke ut på 
miljøtemaene. Arealinnspill om utvidelse av område med forretning i Sørlandsparken er i 
strid med regional planbestemmelse for handel og senterstruktur og vurderes å være i strid 
med overordnet arealstrategi i kommuneplanens samfunnsdel.   
Administrasjonens anbefaling 
Innspillet anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen.  
 
Formannskapets vedtakspunkt 12.13a i sak 110/22 
Innspill 53 Skibåsen 39 høres som forretning, plasskrevende varer 
Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 

• Trafikksikkerhet 
• Transportbehov, tilrettelegging for myke trafikanter 
• Risiko som følge av type virksomhet 

Området er lagt inn slik det er beskrevet i innspill. Det kan bli aktuelt å endre avgrensingen 
dersom området legges inn i planen etter høring.  
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A9   69   Lohnelier (sør for gamle E39) 
Gnr/bnr: 469/4 og 13 Oversiktskart 

 
 
 
 

Sted/beliggenhet: Lohnelier 
Dagens formål: LNF 
Foreslått formål: Næring med handel  
Arealstørrelse: 43 daa 
Forslagsstiller: Trysfjorden Eiendom v. Stig 
Ø. Kvarsnes. 
Beskrivelse av innspillet: Innspillet gjelder 
Lohnelier på sørsiden av nåværende E-39. 
Forslagsstiller ønsker at eiendommen endres 
fra LNF-område til arealformålet “næring, 
inklusiv storhandel”. Ved BYA%=50 og i 
snitt 3 etg. byggehøyde vil det gi et 
bruksareal på 61.950 m2. Forslagstiller 
begrunner sitt innspill i at arealstrategien 
åpner for storhandel/salg av kapitalvarer i 
Lohnelier. Som eksempel på kapitalvarer 
nevner de møbler, el-artikler, biler, 
maskiner og øvrig produksjonsutstyr. 

Ortofoto med innspill 

 

Ortofoto med kommuneplan Søgne 2018 og 
innspill 

 
 
Tema Konsekvens Beskrivelse 
Miljø   
Naturmangfold  Tilgrensende område mot sør er det registrert to 

viktige lokaliteter med gammel, fattig edellauvskog 
(eikeskog). Forholdet til lokalitetene må avklares. 

Vannmiljø   Dåsåna går i dalbunnen nord for området. Det er 
ikke registrert bekker innenfor arealet. 

Luftkvalitet   Ingen registrerte soner eller sensitiv bebyggelse i 
umiddelbar nærhet. 

Støy  Gul og rød støysone langs ny og eksisterende E39 og 
fylkesveien. Ikke støyfølsomt bruksformål eller 
sensitiv bebyggelse i umiddelbar nærhet. 

Klimagassutslipp fra 
arealbruksendringer 

 Området er klassifisert med arealressursen (AR5) 
skog. Full utbygging innebærer utslipp av 1666 tonn 
CO2 ekvivalenter. Dette gir utslipp av 38,7 tonn CO2 
ekvivalenter per daa ubebygd areal. 
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Forurenset grunn 
og sjøbunn  

 Moderat til lav aktsomhet for radon. Manglende 
kartlegging av sulfidholdig berggrunn. 

Friluftsliv og 
grønnstruktur 

 Området er ikke spesielt tilrettelagt for friluftsliv, 
men det går turstier gjennom området, så forholdet 
til friluftsliv må avklares ved evt. regulering. 

Landskap  Terrenget stiger bratt mot sør, og tiltak i området vil 
kreve vesentlige terrenginngrep. Området er allerede 
preget av store terrenginngrep på andre siden av 
dalen med industriområde og ny E39. 

Jordressurser 
(jordvern) 

 Ikke jordbruk i dette området.  

Skogressurser  Området har lauvskog og blandingsskog fra middels 
til høy bonitet, og det meste er yngre skog. 

Grus, pukk og 
mineralressurser 

 Ingen registreringer 

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 Like øst for området er det registrert fornminner: 
Huleveien, et veganlegg fra førrefomatorisk tid, og 
rester av bosetting, en heller med 3,5 x 10 m flate 
under steinblokk. Helleren danner en slags naturlig 
kjeller som en må stige ned i ved å gå ned ei 
steintrapp. Kolprøver fra 230-190 f.Kr. 

Samfunn   
Barn og unges 
oppvekstsvilkår  

 Ikke relevant. 

Befolkningens helse 
og helsens fordeling 
i befolkningen  

 Kan sies å være en utvidelse av eksisterende 
industriområde. Tiltaket vil ikke endre forhold av 
betydning for befolkningens helse. 

Tilgjengelighet for 
alle til uteområder 
og gang- og 
sykkelveinett  

 Utbyggingen vil ikke gi endrede forhold for 
tilgjengelighet. 

Trafikksikkerhet 
 

 Feltet må sannsynligvis kobles til Lohneveien i vest. 
Trafikksikkerhetstiltak må avklares ved regulering. 

Transportbehov 
 

 Området får 6 av 14 poeng i Kristiansandsmodellen. 
Næring, og særlig storhandel, vil utløse en del 
transportbehov. Området blir liggende tett på 
overordnet veinett, men busstilbudet er begrenset. 

Energiforbruk og 
energiløsninger 

 Lohnelier forsynes med 22kV linje. Mulighet for økt 
tilgang fra Leire transformatorstasjon må evt. 
undersøkes.  

Sosial infrastruktur  Ikke relevant. 
Vann og avløp 
 

 Området ligger et stykke fra kommunale VA-anlegg. 
Utbygger må evt. gjøre større investering for å koble 
seg til kommunal VA. Kapasiteten er begrenset, og 
det er avhengig av hva som bygges i området 
hvorvidt kapasiteten er god nok. 

Overordnede 
føringer  

  

Samsvar med 
overordnet 
arealstrategi 

 Delvis i tråd med overordnet arealstrategi pkt. 9 og 
12, særlig hvis det etableres næringsformål uten 
handel.  

 
Risiko- og 
sårbarhetsanalyse 

Risiko Beskrivelse 
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Ras og skred   Ingen aktsomhetssoner registrert, men terrenget er 
bratt, og evt. sikring mot fare for skred må ivaretas 
ved regulering. 

Flom og overvann   Ingen kjent risiko.  
Havnivåstigning og 
stormflo 

 Ingen risiko. 

Andre uønskede 
hendelser 

 Ønske om næringsområde, ulykkesrisiko i 
planområdet og nærliggende ubebygde 
næringsområde er avhengig av hva som tillates 
etablert og må vurderes i reguleringsplan. 

 
Vurdering 
Eiendommen ligger relativt nært E39 og eksisterende næringsområde i vestlige del av 
Kristiansand, og støtter på den måten opp om overordnet arealstrategi. Men området ligger 
sør for gamle E39, og tar også hull på et landskap som ikke er bebygd. Selv om dalen er 
preget av store terrenginngrep, vil det å åpne for store terrenginngrep sør for gamle E39 øke 
de negative landskapsmessige konsekvensene. Det vil sånn sett være bedre å fortette og 
utvide eksisterende næringsområde nord for E39 og arealene mellom ny og gammel E39. 
Det er store ubebygde arealer nord for ny E39, hvor det også tillates noe handel med store 
varer. Det er ikke behov for å øke næringsarealet sørover. 
Administrasjonens konklusjon 
Innspillet anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen.  
 
Formannskapets vedtakspunkt 12.5 i sak 110/22 
Følgende områder skal høres: Lohnelier (69) 
Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 

• Naturmangfold 
• Friluftsliv/turstier 
• Landskap 
• Skogressurser 
• Kulturminner 
• Trafikksikkerhet og transportbehov 
• Vann og avløp 
• Ras og skred 
• Risiko som følge av type virksomhet 

Området er lagt inn slik det er beskrevet i innspill. Det kan bli aktuelt å endre avgrensingen 
dersom området legges inn i planen etter høring.  
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A10   190 OBS Bygg på Mjåvann  
Gnr/bnr: 575/426 Oversiktskart 

  

Sted/beliggenhet: Mjåvann  
Dagens formål i kommuneplan: Næring  
Foreslått formål: Forretning 
Arealstørrelse: ca. 30 daa 
Forslagsstiller: BRG eiendom as & Coop 
sør-vest sa 
Beskrivelse av innspillet: Forslagsstiller 
ønsker å etablere en butikk for 
byggevarer, COOP OBS -Bygg, på ca. 
3.000 m2, i lokaler som tidligere var 
lokaler for Netthandelen. Er en del av 
næringsarealet på Mjåvann.   

Ortofoto med innspill 

 

Ortofoto med kommuneplan Songdalen 2012 
og innspillet 

 
   
Tema Konsekvens Beskrivelse 
Miljø   
Naturmangfold  Endre bruk av eksisterende bygningsmasse.   
Vannmiljø  
 

 Endre bruk av eksisterende bygningsmasse. 
Rett ved Mjåvatnet. Innenfor verneplan for 
vassdrag av Søgneelva.  

Luftkvalitet   Endre bruk av eksisterende bygningsmasse. 
Støy  Endre bruk av eksisterende bygningsmasse. 
Klimagassutslipp fra 
arealbruksendringer 

 Bebygd areal. 

Forurenset grunn 
og sjøbunn  

 Endre bruk av eksisterende bygningsmasse. 
Høy aktsomhetsgrad for radon.  

Friluftsliv og 
grønnstruktur 

 Endre bruk av eksisterende bygningsmasse. 

Landskap  Endre bruk av eksisterende bygningsmasse. 
Jordressurser (jordvern)  Endre bruk av eksisterende bygningsmasse. 
Skogressurser  Endre bruk av eksisterende bygningsmasse. 
Grus, pukk og 
mineralressurser 

 Ressursområde for pukkressurser rett vest for 
området.   
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Kulturminner og 
kulturmiljø  

 Bebygd areal. Ingen registeringer.  

Samfunn   
Barn og unges 
oppvekstsvilkår  

 Endret formål gir ingen endringer. 
 

Befolkningens helse og 
helsens fordeling i 
befolkningen  

 Endret formål gir ingen endringer. 
 

Tilgjengelighet for alle 
til uteområder og gang- 
og sykkelveinett  

 Endret formål gir ingen endringer. 
 

Trafikksikkerhet 
 

 Endring av formål vil gi økt transport av 
personbiltrafikk i et eksisterende 
nærings/industriområde. Etablert fortau eller 
sykkelsti i store deler av området. Ny sykkelsti 
åpnes i 2022. 

Transportbehov 
 

 Området får 2 av 14 poeng i 
Kristiansandsmodellen. Formålet, salg av 
byggevarer, er et publikumsrettet formål. 
Mjåvann er et C-område, og innspillet er derfor 
ikke i tråd med ABC-prinsippet om sortering av 
næringslokaliteter.  

Energiforbruk og 
energiløsninger 

 Distribusjonsnett går gjennom Mjåvann 
industriområde.  

Sosial infrastruktur  Ikke relevant.  
Vann og avløp  Eiendom er allerede tilknyttet kommunal VA. 
Overordnede føringer    
Samsvar med 
overordnet arealstrategi 

 Mjåvann er definert som næringspark, og 
handel er ikke i tråd med dette.   

   
Risiko- og 
sårbarhetsanalyse  

Risiko Beskrivelse 

Ras og skred   Ingen kjent risiko.  
Flom og overvann   Aktsomhetsområde flom rundt Mjåvatnet, men 

aktsomhetssonen berører ikke eksisterende 
bygg.  

Havnivåstigning og 
stormflo 

 Ingen risiko. 

Andre uønskede 
hendelser 

 Flere industribedrifter på Mjåvann. Ønske om 
næringsområde, ulykkesrisiko i planområdet og 
omkringliggende næringsområde er avhengig 
av hva som tillates etablert og må vurderes i 
reguleringsplan. 

   
Vurdering 
OBS Bygg ønsker å etablere en butikk ved å bygge om gamle netthandelen, og ønsker en 
derfor en formålsendring. By- og stedsutviklingsutvalget vedtok 24.06.2021 å tillate, jf. Pbl 
§ 12-14, at planarbeid ble igangsatt for eiendommen. Mjåvann industriområde skriver i sitt 
innspill at alle virksomheter på Mjåvann driver en eller annen form for handel, men at med 
unntak av Avfall Sør og et par mindre virksomheter er det ingen virksomheter som retter 
seg utelukkende mot privatpersoner. Mjåvann industriområde har tydelig signalisert å ikke 
endre på dette, tvert imot ønsker de å beholde området som et rent 
industri/næringsområde. 
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Det blir imidlertid ikke fremmet noen reguleringsplan for dette området allikevel. Da det ikke 
vil bli fremmet en reguleringsplan og det ikke er ønskelig med økt handel på Mjåvann 
foreslås det å ikke endre arealformål.  
 
Administrasjonens anbefaling 
Innspillet legges ikke inn i kommuneplanen.  
 
Formannskapets vedtakspunkt 12.11b i sak 110/22 
I henhold til vedlegg 10 tas følgende innspillnummer med i høringen: b. 190, OBS bygg på 
Mjåvann 
Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 

• Trafikksikkerhet 
• Transportbehov 
• Risiko som følge av virksomheter innad og utenfor området 

Området er lagt inn slik det er beskrevet i innspill. Det kan bli aktuelt å endre avgrensingen 
dersom området legges inn i planen etter høring.  
 

  

89



 
 

 
 31 

A11   KK-14   Lumber      
Gnr/bnr: 14/109,1359,1484,1485 Oversiktskart 

 

Sted/beliggenhet: Lumber, Vågsbygd 
Dagens formål i kommuneplan: 
Næringsvirksomhet 
Reguleringsplan: I hovedsak uregulert. Mindre 
deler regulert til ulike arealformål  
Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg  
Arealstørrelse: 76,6 daa 
Forslagsstiller: Kristiansand kommune 
Beskrivelse: Deler av Lumber høres alternativt 
med hovedformål bebyggelse og anlegg. Dette 
for å legge til rette for fortsatt transformasjon 
av Lumberområdet med flere funksjoner.  
En eventuell transformasjon skal ivareta de 
eksisterende næringsinteressene i området og 
ha særlig hensyn til videreutvikling rundt Fiskå 
industriområde.  

Ortofoto med innspill 

 

Ortofoto med kommuneplan Kristiansand 2011 og 
innspillet 

 
  

 
 

Tema Konsekvens Beskrivelse 
Miljø   
Naturmangfold 
 

 Gytefelt for torsk grenser mot planområdet. Arealformål i 
både planforslaget og gjeldende planer hjemler utfylling i 
sjø, men det alternativet planformålet hjemler mindre 
utfylling. Å begrense utfylling i sjø i forhold til gjeldende 
plan, vil være en fordel for gyteområdet.   
Området ligger ved sjøen og er bebygd med næringsbygg. 
Det er allikevel observasjoner av flere fuglearter i og nært 
området. Lomvi og hettemåke (begge kritisk truet), 
makrellterne (sterkt truet). Svartand, ærfugl, fiskemåke, 
gråmåke, grønnfink (alle sårbare). Gråspurv, stær, 
storskarv, tjeld, tårnseiler, tyskerdue (alle nært truet). 
Karplanten tindved (nær truet) også observert.  

Vannmiljø  
 

 Ingen ferskvannsvannforekomster innenfor området.  
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Luftkvalitet   Ingen registrert sone.  
Støy  Store deler av områder ligger i gul støysone fra 

næringsvirksomheten på Fiskå næringsområde.   
Klimagassutslipp fra 
arealbruksendringer 

 Bebygd areal. 

Forurenset grunn 
og sjøbunn  

 Ingen registreringer. Manglende kartlegging av 
sulfidholdig berggrunn. Høy og usikker aktsomhetsgrad for 
radon.  

Friluftsliv og 
grønnstruktur 

 I hovedsak bebygd areal. I 100-metersbeltet langs sjø. 
Kyststi gjennom området. Manglende forbindelse for 
kyststi langs sjøen. En transformasjon som inneholder 
bedre adkomst til sjø for allmennheten, vil være positivt 
for friluftslivsmulighetene.  

Landskap  I hovedsak bebygd næringsområde i dag. En kolle vest i 
området.  

Jordressurser 
(jordvern) 

 Bebygd areal.  

Skogressurser  Bebygd areal.  
Grus, pukk og 
mineralressurser 

 Ingen registreringer.  

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 Ingen registreringer.  

Samfunn   
Barn og unges 
oppvekstsvilkår  

 Eksisterende industriområde som i dag ikke er i bruk av 
barn til lek. Nært både andre boligområder, store 
næringsarealer og sjø. Rett ved barnehage. Ca. 1 km til 
Vågsbygd skole, Fiskå ungdomsskole og Vågsbygd 
videregående.  

Befolkningens helse og 
helsens fordeling i 
befolkningen  

 Vågsbygd senter ligger på kommunegjennomsnittet på 
samlede levekår. Næringsområde, nært sjø og sentralt i 
Vågsbygd. En videre transformasjon av Lumberområdet 
kan være positivt for befolkningens bruk og tilgang til 
området, og gi flere funksjoner i området.  

Tilgjengelighet for alle 
til uteområder og 
gang- og sykkelveinett  

 Endrer ikke forhold av betydning.  

Trafikksikkerhet 
 

 Gang- og sykkelvei til området. Trafikksikkerhet internt i 
området må løses i en eventuell reguleringsplan. 

Transportbehov 
 

 Området får 10 av 14 mulige poeng i 
Kristiansandsmodellen. Ca. 500-600 meter til 
bussholdeplass på Vågsbygdveien med god frekvens. 

Energiforbruk og 
energiløsninger 

 Innenfor konsesjonsområde for fjernvarme, men utenfor 
dekningsområdet.  

Sosial infrastruktur  Det har vært litt press i midtre Vågsbygd på 
barnehagekapasitet. Kapasiteten på barnetrinnet er godt 
utnyttet i Midtre Vågsbygd. Det er ventet økning i 
elevtallet. På ungdomsskole har Fiskå skole og 
ungdomstrinnet på Karuss skole samlet sett nok kapasitet.  

Vann og avløp  Området har god kapasitet på vannforsyning. Kapasitet for 
økt mengde avløpsvann er noe mer begrenset. Videre 
utbygging på Lumber vil når et visst nivå på antallet nye 
boliger nåes, kreve utbygging av Lumber 
avløpspumpestasjon. Ombygging av denne er foreløpig 
ikke finansiert og utbyggere må påregne bidrag til denne. 

Overordnede føringer    
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Samsvar med 
overordnet 
arealstrategi 

 I tråd med arealstrategi 2 om å prioritere fortetting og 
transformasjon i og nær senterområder, for å redusere 
behovet for å ta i bruk nye utbyggingsområder. I strid 
med arealstrategi 9 om å sikre tilstrekkelige arealer for 
utvikling av nye og eksisterende industri- og 
næringsvirksomheter, og hindre at eksisterende 
virksomheter fortrenges eller bygges inne. Ivareta 
næringsareal for virksomheter med behov for 
sjøtilknytning og tilrettelegge for kystbasert 
næringsutvikling innenfor omgivelsenes tålegrense. 

   
Risiko- og 
sårbarhetsanalyse  

Risiko Beskrivelse 

Ras og skred   Store deler av området har mulig sammenhengende 
forekomster av marin leire i området.  

Flom og overvann   Ingen kjent risiko.  
Havnivåstigning og 
stormflo 

 Området er utsatt for havnivåstigning og stormflo. Tiltak 
må avklares i reguleringsplan. 

Andre uønskede 
hendelser 

 Næringsområder med større industribedrifter i nærheten. 
Risiko for dette planområdet vil avhenge av hvilke 
funksjoner som vil etableres innad i området, men også 
videre utvikling i næringsområdene. Må avklares ved 
regulering.   

   
Vurdering 
Deler av Lumber høres i to alternativer. I plankartet har området arealformålet næringsformål. Som 
alternativ arealbruk høres arealformålet bebyggelse og anlegg og bruk og vern av sjø og vassdrag. 
Dette for å legge til rette for fortsatt transformasjon av Lumberområdet med flere funksjoner.  
Administrasjonens anbefaling 
Området høres med alternativt arealformål bebyggelse og anlegg og bruk og vern av sjø og 
vassdrag.  
Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 

• Naturmangfold  
• Støy 
• Forurenset grunn 
• Friluftsliv og grønnstruktur 
• Hensyn til barn og unge, tilgjengelighet for allmenheten 
• Områdestabilitet 
• Havnivåstigning 
• Risiko som følge av nærhet til større industribedrifter og funksjoner innad i området 
• En eventuell transformasjon skal ivareta de eksisterende næringsinteressene i området og 

ha særlig hensyn til videreutvikling rundt Fiskå industriområde. 
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A12   57   Salbostad 
Gnr/bnr: 55/1 og 11 Oversiktskart 

 

Sted/beliggenhet: Salbostad, Søm ved 
Korsvikfjorden  
Dagens formål:  
Kommuneplan: Bebyggelse og anlegg og 
grønnstruktur 
Reguleringsplan: Landbruksområde, bolig 
og ulike gangveiformål.  
Foreslått formål: Bolig og grønnstruktur 
Arealstørrelse: 45 daa 
Forslagsstiller: WSP på vegne av familien 
Salbostad 
Beskrivelse av innspillet: Ønsker å bygge 
23 boenheter på ca. 17 daa av 
planområdet. Tidligere landbrukseiendom.  
  

Ortofoto med innspill

 

Ortofoto med kommuneplan Kristiansand 2011 
og innspill 

 
Tema Konsekvens Beskrivelse 
Miljø   
Naturmangfold 
 

 Rik edelløvskog i område som ikke skal bebygges. Bør 
utføres ytterligere undersøkelser av naturmangfold. 

Vannmiljø   Berører ingen vannforekomster. 
Luftkvalitet  
 

 Ingen registret luftsone. Luftkvalitet innenfor 
støysonen bør utredes.  

Støy 
 

 Deler av planområdet ligger innenfor gul støysone 
langs Sømsveien. Disse arealene har allerede formålet 
bebyggelse og anlegg.  

Klimagassutslipp fra 
arealbruksendringer 

  Området er klassifisert med arealressursene (AR5) 
bebygd areal, samferdsel og skog. Full utbygging 
innebærer utslipp av 549,3 tonn CO2 ekvivalenter. 
Dette gir utslipp av 36,6 tonn CO2 ekvivalenter per daa 
ubebygd areal. Deler av dette arealer er imidlertid 
allerede avsatt som bebyggelse og anlegg.  

Forurenset grunn 
og sjøbunn  

 Usikker aktsomhetsgrad for radon. 
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Friluftsliv og 
grønnstruktur 

 Eksisterende gang- og sykkelvei gjennom 
planområdet. Tilgangen til grønnstruktur ansees som 
god. Det er oppgitt i innspillet at en privat undergang 
under Sømsveien fører til badestranden i syd.  

Landskap 
 

 Tidligere landbrukseiendom og skog. Omgitt av vei og 
boligbebyggelse. Skrent med bratt terreng, kan bli 
utfordrende å bygge ut uten å gjøre store inngrep i 
naturen.  

Jordressurser 
(jordvern) 

 2,4 daa fulldyrket jord. Arealet er opplyst at er tenkt 
brukt til byhage/parsellhage/felleslandbruk i 
forbindelse med boligområdet. Aktuelle arealer er 
allerede avsatt til bebyggelse og anlegg.  

Skogressurser 
 

 Ingen store skogbruksinteresser. Omgitt av 
bebyggelse.  

Grus, pukk og 
mineralressurser  

 Ingen registreringer.  

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 Hele området er i temakartet kulturmiljø vist med 
middels kulturhistorisk verdi.  
 
I temautredningen kulturmiljøer til kommuneplanens 
arealdel 2021 – 2033 er området gitt navnet 33l2 
Salbustad. Beskrevet som komplett og velholdt tun 
med våningshus, låve og stabbur og andre småhus. 
Ligger i friområde. Svært godt bevarte og store 
steingarder i området mellom gården og blokkene nord 
for den.  
 
Våningshuset er fra 1600-tallet, uthuset fra 1700-
tallet. To andre bygninger er også SEFRAK registrert. 
Svært interessante steingarder på eiendommen, som 
kan være vesentlig eldre enn bygningene. 
 
Det er oppgitt i innspillet at bebyggelsen vil beholdes 
og at det er steingjerder og elementer fra eldre 
landbruksdrift på eiendommen. 

Samfunn   
Barn og unges 
oppvekstsvilkår  

 500 meter til Vardåsen skole og 200 meter til 
barnehage. Planfri kryssing til skolen ved Vardåsveien. 
100 meter til lekeplass. Ingen kjent bruk av området 
for barn og unge, men dette må utredes.  

Befolkningens helse 
og helsens fordeling 
i befolkningen  

 400 meter til nærbutikk. Tilgang til eksisterende gang- 
og sykkelvei, utbygging kan gjøre denne delen av 
gang- og sykkelveien mer tilgjengelig. Kort avstand til 
sjø og badestrand.  

Tilgjengelighet for 
alle til uteområder 
og gang- og 
sykkelveinett  

 Tilgang til eksisterende gang- og sykkelvei. Delvis 
kupert tomt. 

Trafikksikkerhet  Adkomst til boligområdet vil gå over eksisterende 
gang- og sykkelvei. Avkjøringen fra Salbustadveien og 
trafikksikkerheten for kryssing av gang- og sykkelvei 
må utredes og ivaretas.  

Transportbehov 
 

 Området har fått 5 av 14 mulige poeng i 
Kristiansandsmodellen. Busstilbudet er begrenset 
langs Sømsveien. Bedre busstilbud ved Vardåsveien 
600 meter unna.  
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Energiforbruk og 
energiløsninger 

 
 

Utenfor konsesjonsområde for fjernvarme. 

Sosial infrastruktur  Det er for tiden underdekning på barnehageplasser i 
Indre Randesund. Ny barnehage planlegges i 2023. 
Vardåsen har sprengt kapasitet, mens Strømme skole 
har mye ledig kapasitet. Elevtallet er ventet å være 
rimelig stabilt til 2031. Haumyrheia skole har godt 
utnyttet kapasitet, og vil nå opp mot sin maksimale 
teoretiske kapasitet. 

Vann og avløp  Større ledninger for vann og avløp går gjennom 
området. Har god kapasitet. 

Overordnede 
føringer  

  

Samsvar med 
overordnet 
arealstrategi 

 Innspillet er en liten utvidelse av boligfelt, og delvis i 
tråd med arealstrategi 2 om å fortette. Området ligger 
imidlertid ikke nært et senterområde.  

 
Risiko- og 
sårbarhetsanalyse 

Risiko Beskrivelse 

Ras og skred   Kartlagt mulighet for sammenhengende forekomster 
av marin leire. 

Flom og overvann   Ingen kjent risiko.  
Havnivåstigning og 
stormflo 

 Ingen risiko. 

Andre uønskede 
hendelser 

 Ingen kjent risiko. 

 
Vurdering 
Store deler av arealet er avsatt til bebyggelse og anlegg og deler til grønnstruktur. En eldre 
reguleringsplan fra 1980 regulerer store deler av området til jordbruk.  
 
Det er kulturhistoriske verdier innenfor området. Selv om boligblokkene rett nord reduserer 
opplevelsen noe, er dette et verdifullt område fordi det er snakk om et gårdstun der de 
forskjellige bygningene (låve, stabbur, uthus osv) er bevart i opprinnelig tunform. 
Bygningenes sammenheng innbyrdes og med omgivelsene er like viktige som bygningene. 
Steingarder i friarealet rundt gården er sannsynligvis vesentlig eldre, og en vil anta 
automatisk fredet. Fylkeskommunen bør rådføres med ifm. dette området. Det er 
kulturmiljøet og ikke bygningene som er av verdi.  
 
De delene av innspillet som har arealformålet bebyggelse og anlegg krever ingen endring av 
arealformål. Arealet som er satt av til grønnstruktur er svært bratt. Arealformål for området 
endres derfor ikke.  
 
Administrasjonens anbefaling 
Innspillet anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen.  
 
Formannskapets vedtakspunkt 12.9 i sak 110/22 
Følgende områder skal høres: 57 Salbostad 
Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 

• Naturmangfold 
• Støy og luftkvalitet 
• Landskap 
• Fulldyrka jord 
• Kulturmiljø og kulturminner, SEFRAK-registrerte bygg  
• Trafikksikkerhet – gang- og sykkelvei 
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• Områdestabilitet 

Området er lagt inn slik det er beskrevet i innspill. Det kan bli aktuelt å endre avgrensingen 
dersom området legges inn i planen etter høring.  
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A13   77 Østre Randøy 
Gnr/bnr: 88/26, 74 og 86 Oversiktskart 

 
 

Sted/beliggenhet: Østre Randøy 
Dagens formål i kommuneplan: LNF med 
hensynssone bevaring kulturmiljø 
Reguleringsplan: Uregulert 
Foreslått formål: Bolig/fritidsbolig 
Arealstørrelse: 19 daa  
Forslagsstiller: Per Arnar Haaland 
Beskrivelse av innspillet: Det vises til et 
meklingsresultat ifm. fastsetting av 
arealdelen i 2011 der det ble gitt adgang 
til oppføring av inntil 5 boliger på 
naboeiendom. Søker mener at også 
ovennevnte eiendom i en ny arealdel bør 
gis muligheten til å fortette. Viser også til 
4 tilleggspunkt formannskapet ønsket 
innspill på i høringa, og som alle 
omhandler utbygging i allerede etablert 
bomiljø i strandsonen eller ytre del av 
kommunen.  
 
Det er flere arealinnspill i området, kun 
innspill 77 er vurdert i dette skjemaet. 

Ortofoto med innspillet  

 

Ortofoto med kommuneplan Kristiansand 2011 
og innspillet 

 
   
Tema Konsekvens Beskrivelse 
Miljø   
Naturmangfold 
 

 Nedbygging av strandsone. Hele øya er markert 
som lokalt viktig naturtype. Det er utarbeidet 
skjøtselsplan for flere slåttemarker på øya. 
Ingen spesifikt i dette området.  

Vannmiljø   Berører ikke ferskvannsforekomster.  
Luftkvalitet   Ikke registrert sone.  
Støy  Ikke registrert sone. 
Klimagassutslipp fra 
arealbruksendringer 

 Området er klassifisert med arealressursene 
(AR5) bebygd, fulldyrka og skog og hav. Full 
utbygging innebærer utslipp av 515 tonn CO2 
ekvivalenter. Dette gir utslipp av 32,0 tonn CO2 
ekvivalenter per daa ubebygd areal. 
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Forurenset grunn 
og sjøbunn  

 Ingen registreringer. 

Friluftsliv og 
grønnstruktur 

 En stor del av Østre Randøy er statlig sikra 
friluftsområde. Østre Randøy er kartlagt og 
verdsatt som strandsone med tilhørende sjø og 
vassdrag som svært viktig friluftslivsområde. 
Utbygging medfører nedbygging av strandsonen 
som kan forringe allmennhetens tilgang. 

Landskap  Innebærer nedbygging av strandsonen. 
Jordressurser (jordvern)  Noe dyrka og dyrkbar jord innenfor området. 
Skogressurser  Ikke drivverdig skog. 
Grus, pukk og 
mineralressurser 

 Ingen registreringer 

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 Både fornminner og krigsfunn i området. Del av 
to kartlagte kulturmiljøer med svært høy og 
middels kulturhistorisk verdi. Områdene er 
beskrevet som Skippergada, området med den 
eldste og mest sammenhengende bebyggelsen 
(34f1) og Vestre Randøy, eldre bebyggelse, noe 
blandet (34g3). Hensynssone kulturmiljø i 
gjeldende kommuneplan.  

Samfunn   
Barn og unges 
oppvekstsvilkår  

 Ikke landfast, så fast bosetting krever båtskyss 
til skole/jobb. 

Befolkningens helse og 
helsens fordeling i 
befolkningen  

 Utbygging endrer ikke forhold som bidrar til å 
utjevne sosiale forskjeller i helse. 
 

Tilgjengelighet for alle 
til uteområder og gang- 
og sykkelveinett  

 Utbygging innebærer nedbygging av 
strandsonen. Dette er en øy, og universell 
utforming og adkomst vil være vanskelig å 
ivareta.  

Trafikksikkerhet 
 

 Utbygging vil kreve tilgjengelig 
parkeringsmuligheter på fastlandet, men vil ikke 
påvirke trafikksikkerhet i vesentlig grad. Ikke 
gang- og sykkelvei på fastlandet. I 
trafikksikkerhetsplan 2019-2022 er gang- og 
sykkelvei langs for flere strekninger mot 
Kongshavn nevnt, med ulik prioritering.  

Transportbehov 
 

 Området får 1 av 14 poeng i 
Kristiansandsmodellen. Krever båtskyss til 
fastlandet, og derfra er det en viss avstand til 
skole, barnehage og sentrumsområder med 
arbeidsplasser og tjenesteyting. 

Energiforbruk og 
energiløsninger 

 Utenfor deknings- og konsesjonsområdet 

Sosial infrastruktur 
 

 Kun aktuelt ved fastbosetting. Skole- og 
barnehagekapasitet i ytre Randesund er 
tilfredsstillende. 

Vann og avløp 
 

 Har kommunalt vann, men begrenset kapasitet.  
Private VA-løsninger.  

Overordnede føringer    
Samsvar med 
overordnet arealstrategi 

 Innspillet er i strid med arealstrategi nr. 7, om å 
bevare 100-meters beltet langs sjø og vassdrag, 
og tilrettelegge for allmennhetens bruk av 
strandsonen og elvebredder. 
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Risiko- og 
sårbarhetsanalyse  

Risiko Beskrivelse 

Ras og skred   Ingen kjent risiko.  
Flom og overvann   Ingen kjent risiko. 
Havnivåstigning og 
stormflo 

 Høydeforskjell fra bebyggelsen og ned til 
havnivå. Ikke utsatt. 

Andre uønskede 
hendelser 

 Ingen kjent risiko. 

   
Vurdering 
Innspillet er i strid med overordnet arealstrategi og nasjonale føring mot nedbygging av 
strandsonen. Området har store friluftslivsinteresser og viktige kulturmiljøer.   
Administrasjonens anbefaling 
Innspillet anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen. 
 
Formannskapets vedtakspunkt 12.1 i sak 110/22 
Følgende områder skal høres: Østre Randøya (77) 
Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 

• Hensyn i 100-meters beltet langs sjø 
• Naturmangfold 
• Friluftsliv og grønnstruktur 
• Landskap 
• Dyrka og dyrkbar mark  
• Kulturmiljøer og kulturminner 
• Barn og unges interesser 
• Transportbehov 
• Vann og avløp 

Området er lagt inn slik det er beskrevet i innspill. Det kan bli aktuelt å endre avgrensingen 
dersom området legges inn i planen etter høring.  
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A14   114    Fidjestøl, Flekkerøy  
Gnr/bnr: 3/56 Oversiktskart

 

Sted/beliggenhet: Fidjestøl på Flekkerøya 
Dagens formål i kommunedelplan: Friområde 
og LNF med retningslinjeområde: 
bygg/anleggstiltak bør ikke tillates. 
Kommuneplan: Grønnstruktur og LNF med 
hensynssone grønnstruktur 
Reguleringsplan: Uregulert 
Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg 
(brygge/sjøbod) 
Arealstørrelse: 147 m2 
Forslagsstiller: Åge Lindebø 
Beskrivelse av innspillet: Det stod en sjøbod på 
eiendommen tidligere. Er nå bryggeanlegg. 
Forslagsstiller er negativ til arealformålet i 
gjeldende arealdel, friområde, for hans 
båtplass. Forslagsstiller vil at arealformål 
brygge/sjøbod benyttes i ny arealdel. 

Ortofoto med innspill

 

Ortofoto med kommunedelplan for 
Flekkerøya, deler av strandsonen og 

innspillet

 
   
Tema Konsekvens Beskrivelse 
Miljø   
Naturmangfold 
 

 Ligger i et større registrert leveområde for 
ulike fuglearter med nasjonal interesse. Ligger 
i strandsonen.  

Vannmiljø   Ikke registrert ferskvannsressurser her. 
Luftkvalitet   Ingen registrert sone.  
Støy  Ingen registrert sone. 
Klimagassutslipp fra 
arealbruksendringer 

 Kartlagt som bebygd areal.  

Forurenset grunn 
og sjøbunn  

 Ingen registreringer om forurenset grunn. 
Usikkert når det gjelder radonfare. Mangler 
kartlegging av sulfidholdig berggrunn.  

Friluftsliv og grønnstruktur  Trasé for framtidig kyststi er lagt i bakre del 
av eiendommen. Forslaget vil føre til økt 
nedbygging av strandsone. 

Landskap 
 

 Landskapet er allerede preget av bebyggelse 
som brygger og sjøboder. Tiltaket vil ikke 
påvirke landskapet vesentlig. 
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Jordressurser (jordvern)  Ikke registrerte ressurser. 
Skogressurser  Ikke registrerte ressurser.  
Grus, pukk og 
mineralressurser 

 Ikke registrerte ressurser 

Kulturminner og kulturmiljø   SEFRAK-bygg på naboeiendommen mot sør. 
Samfunn   
Barn og unges 
oppvekstsvilkår  

 Begrenset påvirkning.   

Befolkningens helse og 
helsens fordeling i 
befolkningen  

 Viktig at det tilrettelegges for kyststi for 
fremtiden, men tiltaket vil ikke endre forhold 
for folkehelsa vesentlig.  
 

Tilgjengelighet for alle til 
uteområder og gang- og 
sykkelveinett  

 Bygger ned strandsone. Kan gjøre det 
vanskeligere å få frem en kyststi i området. 

Trafikksikkerhet 
 

 Vil ikke endre vesentlig på 
trafikksikkerhetssituasjonen. 

Transportbehov 
 

 Vil ikke endre vesentlig på transportbehov. 

Energiforbruk og 
energiløsninger 

 Utenfor konsesjons- og dekningsområdet. 

Sosial infrastruktur  Ikke foreslått bolig 
Vann og avløp  Ikke foreslått bolig/fritidsbolig. 
Overordnede føringer    
Samsvar med overordnet 
arealstrategi 

 I strid med strategiens pkt. 7 om nedbygging 
av strandsone og grønnstruktur. 

   
Risiko- og 
sårbarhetsanalyse  

Risiko Beskrivelse 

Ras og skred   Ikke registrert ras eller skredfare. 
Flom og overvann   Ikke registrert flomfare 
Havnivåstigning og 
stormflo 

 Utsatt for stormflo og havnivåstigning. 

Andre uønskede hendelser  Ingen spesielle forhold. 
   
Vurdering 
En privat eiendom der det tidligere har ligget en sjøbod, og der det nå er etablert brygger til 
privat bruk. Sjøboden ble tatt av en storm. Forslagstiller mener at det er urimelig at hans 
eiendom skal ligge som grønnstruktur, men at det bør legges som bebyggelse og anlegg i tråd 
med etablert bruk. Endring av formål vil sannsynligvis øke presset på å åpne for mer 
bygningsmessige tiltak i området, noe som vil gi økt nedbygging av strandsonen. Området 
ligger innenfor kommunedelplan for Flekkerøy deler av strandsonen, og denne skal videreføres. 
Hensynet til overordnet arealstrategi om bevaring av strandsone og at bruken av området er 
avveid i kommunedelplan må veie tyngst.  
 
Administrasjonens anbefaling 
Innspillet anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen. 
 
Formannskapets vedtakspunkt 12.3 i sak 110/22 
Følgende områder skal høres: Flekkerøy (114) 
Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 

• Naturmangfold 
• Friluftsliv og grønnstruktur – kyststi 
• Hensyn i 100-metersbeltet langs sjø 
• Stormflo og havnivåstigning 
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Området er lagt inn slik det er beskrevet i innspill. Det kan bli aktuelt å endre avgrensingen 
dersom området legges inn i planen etter høring.  
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A15   118    Heftenes, Vige  
Gnr/bnr: 437/7 m.fl. Oversiktskart

 

Sted/beliggenhet: Heftenes-Vige i vestre del 
av Søgne.  
Dagens formål i kommuneplan: LNF og 
boligbebyggelse 
Reguleringsplan: Uregulert, men grenser inn 
til et felt regulert til fritidsbebyggelse. 
Foreslått formål: Fritidsbebyggelse 
Arealstørrelse: 82 daa 
Forslagsstiller: Spiss Arkitektur og Plan AS 
på vegne av Aamodt Hus. 
Beskrivelse av innspillet: Ønsker at 
gjeldende detaljplan for Heftenes 
(20071122-2) utvides med ca. 15 daa slik at 
nytt arealformål blir fritidsbebyggelse. Det 
antydes oppføring av 8-15 fritidsboliger, 
atkomstveg til nye fritidsboliger og 
eksisterende fritidsbolig i sør, og utvidelse av 
eksisterende båthavn mot øst med 
bryggeanlegg og sjøboder. Forslagsstiller 
mener utvidelse av eksisterende hyttefelt er 
en god måte å åpne for nye fritidsboliger 
uten å bygge ned selve strandsonen. 

Ortofoto med innspill

 

Ortofoto med kommuneplan Søgne 2018 og 
innspillet

 
   
Tema Konsekvens Beskrivelse 
Miljø   
Naturmangfold 
 

 Ikke registrert naturverdier. Leveområder for 
fuglearter i nærheten. Flere lokaliteter med 
ålegressamfunn i nærheten.  

Vannmiljø   Ikke registret vannressurser. 
Luftkvalitet   Ikke i nærheten av registrerte luftsoner. 
Støy  Ikke støyutsatt 
Klimagassutslipp fra 
arealbruksendringer 

 Området er klassifisert med arealressursene 
(AR5) bebygd, samferdsel, skog, åpen fastmark 
og hav. Full utbygging innebærer utslipp av 
2117,2 tonn CO2 ekvivalenter. Dette gir utslipp 
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av 33,1 tonn CO2 ekvivalenter per daa ubebygd 
areal. 

Forurenset grunn 
og sjøbunn  

 Moderat til lav fare for radon. Mangler 
kartlegging av sulfidholdig berggrunn.  

Friluftsliv og 
grønnstruktur 

 Nedbygging innenfor 100-metersbeltet, men 
hyttefeltet vil ikke gå helt ned til strandsonen. 
Bebyggelsen trekkes bort fra sjøen og det 
etableres heller felles båtplasser o.l. Utvidelse av 
småbåthavn med sjøboder vil føre til økt 
nedbygging i strandsonen. 

Landskap 
 

 Nedbygging av et kupert terreng ved sjøen som 
vil kreve noe terrenginngrep, og som vil være 
eksponert mot sjøen. 

Jordressurser (jordvern)  Ingen registrerte ressurser. 
Skogressurser  Barskog med lav bonitet. 
Grus, pukk og 
mineralressurser 

 Ikke registrerte ressurser 

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 Registrert fornminne innenfor området, 
Diabasbrudd. 

Samfunn   
Barn og unges 
oppvekstsvilkår  

 Ikke kjent informasjon om at området er i bruk 
av barn og unge i dag.  

Befolkningens helse og 
helsens fordeling i 
befolkningen  

 Ytterligere nedbygging av strandsonen.  

Tilgjengelighet for alle til 
uteområder og gang- og 
sykkelveinett  

 Vil bygge ned areal delvis i og nær strandsonen, 
men dette er ikke tilrettelagt for tilgang for 
allmennheten.  

Trafikksikkerhet 
 

 Adkomst via Heftenesveien fra Trysnesveien 
(Fv3970) med relativt enkel standard. I 
trafikksikkerhetsplan 2018-2020 er flere tiltak 
langs fv. 158 Trysnesveien beskrevet som tiltak, 
samt at dette er regulert og ligger som 
rekkefølgekrav.       

Transportbehov 
 

 Vil øke privatbilismen, selv om det kun er 
fritidsboliger 

Energiforbruk og 
energiløsninger 

 Utenfor deknings- og konsesjonsområdet 

Sosial infrastruktur  Ikke relevant for fritidsboliger 
Vann og avløp  Sannsynligvis privat løsning for VA. 
Overordnede føringer    
Samsvar med overordnet 
arealstrategi 

 I strid med overordnet arealstrategi punkt 7 om 
nedbygging av 100-metersbeltet. 

   
Risiko- og 
sårbarhetsanalyse  

Risiko Beskrivelse 

Ras og skred   Bratt terreng i nordlige del som avklares når det 
gjelder skred og rasfare. 

Flom og overvann   Ingen kjent risiko.  
Havnivåstigning og 
stormflo 

 Arealene nærmest sjø er utsatt for stormflo og 
havnivåstigning.  

Andre uønskede 
hendelser 

 Ingen kjent risiko.  

   
Vurdering 
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Innspillet innebærer utbygging i og nær strandsonen med utvidelse av allerede etablert 
hyttefelt. Innspillet innebærer også utvidelse av småbåthavn med bryggeanlegg og sjøboder. 
Ifølge forslagstiller skal hyttebebyggelsen trekkes mest mulig unne selve strandsonen så 
denne ikke bygges ned, slik at et grøntdrag mellom strandsonen og den nye bebyggelsen vil 
bestå. Utvidelse av småbåthavn med sjøboder vil innebære nedbygging av strandsonen. 
Forslag til veiløsning for de nye hyttene vil ikke berøre strandsonen, men det foreslås også å 
legge vei ned til en av de eksisterende hyttene i sør, som ligger i strandsonen. Nedbygging av 
strandsonen er i strid med arealstrategiens pkt 7. Utvidelse av småbåthavn er delvis i tråd 
med gjeldende plan, men bygging av sjøboder er det ikke hjemmel for nå. Veibygging i 
strandsonen må unngås. Å tilrettelegge for hyttebygging er ikke en del av overordnet 
arealstrategi og i strid med arealstrategien om å hindre nedbygging i strandsonen. Innspillet 
anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen. Arbeid med detaljregulering for Heftenes 
småbåthavn er igangsatt (planID: 1599). 
 
Administrasjonens anbefaling 
Innspillet anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen. 
 
Formannskapets vedtakspunkt 12.8 i sak 110/22 
Følgende områder skal høres: 118 Heftenes/Vige 
Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 

• Hensyn i 100-metersbeltet langs sjø 
• Naturmangfold 
• Friluftsliv 
• Landskap 
• Kulturminne 
• Trafikksikkerhet 
• Skred og ras  
• Stormflo/havnivåstigning 

Området er lagt inn slik det er beskrevet i innspill. Det kan bli aktuelt å endre avgrensingen 
dersom området legges inn i planen etter høring.  
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A16   124 (og 71) Skudeviga  
Gnr/bnr: 90/108 Oversiktskart 

 

Sted/beliggenhet: Skudeviga i Randesund 
Dagens formål i kommuneplan: Fritids- og 
turistformål 
Reguleringsplan: Hotell/overnatting 
Foreslått formål: Fritidsbebyggelse 
Arealstørrelse: ca. 3 daa 
Forslagsstiller: Spiss Arkitektur på vegne av 
eierseksjonssameiet Skudeviga Leilighetsbygg 
Beskrivelse av innspillet: Forslagsstiller ønsker 
å endre arealformålet for begge deler av 
området FT4 i kommuneplanen. Nordre del av 
dette arealet er omregulert til 
fritidsbebyggelse. Søndre del ønskes endret i 
kommuneplanen for å kunne legge til rette for 
omregulering av bestående leilighetsbygg fra 
hotellformål til fritidsboliger.  

Ortofoto med innspill 

 

Ortofoto med kommuneplan Kristiansand 
2011 og innspillet 

 
   
Tema Konsekvens Beskrivelse 
Miljø   
Naturmangfold  Bebygd areal. Ingen registreringer.  
Vannmiljø   Formålsendring av eksisterende 

bygningsmasse.  
Luftkvalitet   Ingen registreringer.  
Støy  Ingen registreringer.  
Klimagassutslipp fra 
arealbruksendringer 

 Formålsendring av eksisterende 
bygningsmasse.  

Forurenset grunn 
og sjøbunn  

 Sulfidholdige bergarter. Registrert forurenset 
grunn (tankanlegg var 
rapportert/formelfabrikk, type forurensning 
industri). Formålsendring av eksisterende 
bygningsmasse.  
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Friluftsliv og grønnstruktur  Området er regulert til hotell/overnatting. 
Området er en del av Skudeviga som er 
verdsatt som et svært viktig 
friluftslivsområde. Området ligger nært sjøen 
og en endring til fritidsbebyggelse vil kunne 
privatisere denne delen av strandsonen.   

Landskap  Formålsendring av eksisterende 
bygningsmasse.  

Jordressurser (jordvern)  Bebygd areal. 
Skogressurser  Bebygd areal. 
Grus, pukk og 
mineralressurser 

 Bebygd areal. 

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 Kartlagt hensynssone kulturmiljø rett bak 
området. Formålsendring av eksisterende 
bygningsmasse.  

Samfunn   
Barn og unges 
oppvekstsvilkår  

 Formålsendring av eksisterende 
bygningsmasse. 

Befolkningens helse og 
helsens fordeling i 
befolkningen  

 Området ligger nært sjøen og en endring til 
fritidsbebyggelse vil kunne privatisere denne 
delen av strandsonen.   

Tilgjengelighet for alle til 
uteområder og gang- og 
sykkelveinett  

 Området ligger nært sjøen og en endring til 
fritidsbebyggelse vil kunne privatisere denne 
delen av strandsonen.   

Trafikksikkerhet  Endrer ikke forhold av betydning.   
Transportbehov  Endrer ikke forhold av betydning.   
Energiforbruk og 
energiløsninger 

 Formålsendring av eksisterende 
bygningsmasse. 

Sosial infrastruktur  Ikke relevant.  
Vann og avløp  Formålsendring av eksisterende 

bygningsmasse. 
Overordnede føringer    
Samsvar med overordnet 
arealstrategi 

 I strid med arealstrategi 7 om å tilrettelegge 
for allmenhetens bruk av strandsonen. I strid 
med arealstrategi 9 om å tilrettelegge for 
kystbasert næringsutvikling.  

   
Risiko- og 
sårbarhetsanalyse  

Risiko Beskrivelse 

Ras og skred   Ingen kjent risiko.  
Flom og overvann   Ingen kjent risiko. 
Havnivåstigning og 
stormflo 

 Formålsendring av eksisterende 
bygningsmasse.  
Ved havnivåstigning på 4 meter vil bygget bli 
oversvømt.   

Andre uønskede hendelser  Formålsendring av eksisterende 
bygningsmasse. Sørlandets maritime 
videregående skole og MS Sjøkurs er 
lokalisert på motsatt side av bukta. 

   
Vurdering 
Innspillet handler om endret formål for etablert bygningsmasse, og slår derfor i liten grad ut på 
miljøtema. Ønsket om endring av arealformål, slik at det kan legges til rette for at området kan 
omreguleres fra hotellformål til fritidsboliger, er i strid med arealstrategi 7 om å tilrettelegge 
for allmenhetens bruk av strandsonen og arealstrategi 9 om å tilrettelegge for kystbasert 
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næringsutvikling. Å endre arealformålet fra fritids- og turistformål til private fritidsboliger vil 
kunne privatisere området slik at det blir mindre tilgjengelig for allmennheten.  
Administrasjonens anbefaling 
Innspillet anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen. 
 
Formannskapets vedtakspunkt 1e i sak 115/22 
Innspill 124 – Skudeviga høres alternativt som bebyggelse og anlegg (fritidsbebyggelse) 
Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 

• Hensyn i 100-metersbeltet langs sjø – privatisering av arealene 

Området er lagt inn slik det er beskrevet i innspill. Det kan bli aktuelt å endre avgrensingen 
dersom området legges inn i planen etter høring.  
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A17   128    Lauvslandsmoen 
Gnr/bnr: 519/3 og 5 Oversiktskart

 

Sted/beliggenhet: Lauvslandsmoen i Finsland 
Dagens formål i kommuneplan: Bolig og 
LNFR 
Reguleringsplan: Uregulert 
Foreslått formål: Bolig 
Arealstørrelse: 98 daa 
Forslagsstiller: John Kleveland (ikke 
grunneier) 
Beskrivelse av innspillet: Påbegynt regulering 
mtp. boligformål som har stoppet opp. Ca. 
25 boenheter, delvis i samsvar med 
arealformål i gjeldende arealdel. 
 
Innspill 128 gjelder flere separate områder 
som er utredet separat. Dette gjelder kun 
området ønsket som rent boligformål.  

Ortofoto med innspill

 

Ortofoto med kommuneplan Songdalen 2012 
og innspillet

 
   
Tema Konsekvens Beskrivelse 
Miljø   
Naturmangfold 
 

 Ingen registrerte interesser. Finnsåna med 
lokaliteter av elvemuslig ligger like vest for 
området. 

Vannmiljø   Ingen spesielle hensyn. 
Luftkvalitet   Utenfor kartlagte luftsoner 
Støy  Ikke utsatt for støy 
Klimagassutslipp fra 
arealbruksendringer 

 Området er klassifisert med arealressursene 
(AR5) bebygd, samferdsel, skog og myr. Full 
utbygging innebærer utslipp av 3716,3 tonn 
CO2 ekvivalenter. Dette gir utslipp av 39,8 
tonn CO2 ekvivalenter per daa ubebygd areal. 

Forurenset grunn 
og sjøbunn  

 Ingen registreringer. 

Friluftsliv og 
grønnstruktur 

 Skogområde, men ikke merkede stier eller 
løyper 

Landskap 
 

 Utbyggingsområdet ligger på en ås med bratt 
stigning opp fra Lauvslandsmoen. Sørvendt. 
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Jordressurser (jordvern)  Ikke registrert jordbruksressurser i 
innspillområdet. 

Skogressurser  Produktiv skog blir berørt. Barskog av høy 
bonitet. 

Grus, pukk og 
mineralressurser 

 Ikke registrert som ressurs. 

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 Ingen registrerte fornminner eller andre 
kulturminner.  

Samfunn   
Barn og unges 
oppvekstsvilkår  

 Finsland skole ligger like i nærheten. Store 
naturområder tilgjengelig.  

Befolkningens helse og 
helsens fordeling i 
befolkningen  

 Finsland skårer rundt gjennomsnittet på 
samlede levekår. Utbygging kan muligens 
bidra til å tilby større variasjon i boligtyper i 
Finsland. 

Tilgjengelighet for alle til 
uteområder og gang- og 
sykkelveinett  

 Utenom skole er det lite servicetilbud på 
Lauvslandsmoen. Joker Finsland er nærmeste 
dagligvare, ca. 4,5 km unna. Det er ikke 
utbygd gang- og sykkelvei i området. 

Trafikksikkerhet 
 

 Ikke utbygd tilbud for gående og syklende, 
men svært kort vei til skole. Også relativt lite 
trafikk. I trafikksikkerhetsplan fra 2018 er 
veibelysning på Lauslandsmoen og mellom 
Lauvslandsmoen og Kilen beskrevet som 
tiltak. 

Transportbehov 
 

 Får 1 av 14 poeng i Kristiansandsmodellen. 
Bosatte i dette området vil i stor grad være 
avhengig av privatbil. Det er begrenset 
kollektivtilbud. 

Energiforbruk og 
energiløsninger 

 Utenfor deknings- og konsesjonsområder  

Sosial infrastruktur 
 

 Finsland skole like ved, med god kapasitet. 
Barnehage i Kilen, 4,5 km unna. Barnehage i 
Finsland har god kapasitet. 

Vann og avløp 
 

 Lite kommunalt vannverk i området, men ikke 
kapasitet for 25 boliger 

Overordnede føringer    
Samsvar med overordnet 
arealstrategi 

 Kilen er i overordnet arealstrategi pekt ut som 
lokalsenter. Dette området ligger flere 
kilometer unna Kilen. Samtidig så er skole på 
Finsland lokalisert her på Lauvslandsmoen. Å 
legge til rette for storstilt utbygging i området 
vil være i strid med punkt 1 om bolig-, areal 
og transportplanlegging.  

   
Risiko- og 
sårbarhetsanalyse  

Risiko Beskrivelse 

Ras og skred   Ingen registrert fare. 
Flom og overvann   Ingen registrert fare. Aktsomhetsområde flom 

på motsatt side av veien.  
Havnivåstigning og 
stormflo 

 Ingen registrert fare. 

Andre uønskede 
hendelser 

 Ingen registrert fare. 

   
Vurdering 
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Innspillet er i strid med arealstrategien da Kilen er definert som lokalsenter. Videre vil 
området også kreve en del terrenginngrep, men ligger sørvendt, neo som kan gi gode 
bokvaliteter. I gjeldende plan ligger det allerede inne deler av området som bolig, og 
planarbeid var påbegynt, men har stoppet opp. Denne feltutbyggingen foreslås tatt ut av 
arealdelen. Istedenfor foreslås det å legge inn et større område for spredt boligbygging på 
Lauvlandsmoen, rundt skolen. Dette vurderes å være dekkende for å ivareta boligbehovet 
rundt Lauvlandsmoen i planperioden. 
Administrasjonens anbefaling 
Innspillet anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen. 
 
Formannskapets vedtakspunkt 12.11a i sak 110/22 
I henhold til vedlegg 10 tas følgende innspillnummer med i høringen:  
a. 128, LNF spredt, 2 nye boligområder Finsland. 
Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 

• Naturmangfold – Elvemusling 
• Landskap 
• Skogressurser 
• Trafikksikkerhet 
• Transportbehov 
• Vann og avløp 
• Aktsomhetsområde flom på deler av området 

Området er lagt inn slik det er beskrevet i innspill. Det kan bli aktuelt å endre avgrensingen 
dersom området legges inn i planen etter høring.  
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A18   128   Vatneli, Finsland  
Gnr/bnr: 515/7 Oversiktskart

 

Sted/beliggenhet: Vatneli, sør for Kilen 
Dagens formål i kommuneplan: LNF 
Reguleringsplan: Uregulert 
Foreslått formål: Bolig 
Arealstørrelse: 190 daa 
Forslagsstiller: John Kleveland 
Beskrivelse av innspillet: Foreslår å 
utvide/forlenge eksisterende, ferdig utbygde 
boligområde i Vatneli i sørvestlig retning 
mot Mæsel.  
 
Innspill 128 gjelder flere separate områder 
som er utredet separat.  

Ortofoto med innspill

 

Ortofoto med kommuneplan Songdalen 2012 
og innspillet 

 
   
Tema Konsekvens Beskrivelse 
Miljø   
Naturmangfold 
 

 Registreringer av fuglearter i nærliggende 
områder, men ingen i selve innspillsområdet. 
Livatnet nedenfor områder er registrert som en 
kulturlandskapssjø ved tettbebyggelsen i Kilen, 
rik og variert vannplanteflora, noe som er 
mindre vanlig i denne delen av Agder. 

Vannmiljø   Ingen vannressurser registrert innenfor 
området. Delvis innenfor vernet vassdrag.  

Luftkvalitet   Utenfor kartlagte luftsoner. 
Støy  Ikke utsatt for støy 
Klimagassutslipp fra 
arealbruksendringer 

 Området er klassifisert med arealressursene 
(AR5) bebygd, samferdsel og skog. Full 
utbygging innebærer utslipp av 7149,5 tonn 
CO2 ekvivalenter. Dette gir utslipp av 38,1 tonn 
CO2 ekvivalenter per daa ubebygd areal. 
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Forurenset grunn 
og sjøbunn  

 Ubebygd skogsområde, ikke forurenset grunn. 
Usikkert når det gjelder radon. Mangler 
kartlegging sulfidholdig berggrunn.  

Friluftsliv og 
grønnstruktur 

 Skogsområde med spor av stier og traktorveier 
gjennom, men ikke registrert som et viktig 
friluftsområde. 

Landskap 
 

 Terrenget stiger mot sørvest i området, opp fra 
eksisterende boligfelt. Bratt skråning mot 
nordvest. Bebyggelsen vil bli liggende i 
nordvendt skråning. 

Jordressurser (jordvern)  Ikke jordbruk i området. 
Skogressurser  Berører produktiv skog. Barskog med 

varierende bonitet. 
Grus, pukk og 
mineralressurser 

 Ikke registrerte ressurser. 

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 Ingen registrerte kulturminner. 

Samfunn   
Barn og unges 
oppvekstsvilkår  

 Etablert lekeplass i eksisterende boligfelt. 1,5 
km til Kilen sentrum med badeplass og 
lokalbutikk. Ca. 7 km til skolen. 

Befolkningens helse og 
helsens fordeling i 
befolkningen  

 Utbygging kan muligens bidra til å tilby større 
variasjon i boligtyper i Finsland, men vil ikke 
påvirke folkehelsa i vesentlig grad. Området er 
nordvendt og vil gi utfordringer med å ivareta 
gode solforhold.  

Tilgjengelighet for alle 
til uteområder og gang- 
og sykkelveinett  

 Gang- og sykkelvei ned til Kilen, men ikke 
videre eller mot byen. Begrenset offentlig 
transporttilbud. 

Trafikksikkerhet 
 

 Gang- og sykkelvei langs fylkesveien ned til 
Kilen, men ikke videre. Avstand krever uansett 
skoleskyss.  

Transportbehov 
 

 Området får 2 av 14 poeng i 
Kristiansandsmodellen. Svært begrenset 
kollektivtilbud. Beboere i Finsland er i stor grad 
avhengig av privatbil, men Kilen er definert som 
lokalsenter og ligger 1,5 km unna. 

Energiforbruk og 
energiløsninger 

 Utenfor deknings- og konsesjonsområdet. 

Sosial infrastruktur 
 

 Finsland skole ligger 7-8 km unna. Barnehage i 
Kilen, ca. 1,5 km unna. God kapasitet på skole, 
god balanse på barneskole.  

Vann og avløp 
 

 Noe kapasitet i dette området for ny utbygging, 
men utbygger må påregne bidrag for å 
oppgradere kommunale VA-anlegg. 

Overordnede føringer    
Samsvar med 
overordnet arealstrategi 

 Kilen er i overordnet arealstrategi pekt ut som 
lokalsenter, men dette området er ikke i eller 
nært senterområde slik arealstrategi 2 legger 
opp til.  

   
Risiko- og 
sårbarhetsanalyse  

Risiko Beskrivelse 

Ras og skred   Nordlige del er markert som aktsomhetssone 
for snøskred. Området bør trekkes bort fra 
denne. 
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Flom og overvann   Ingen kjent risiko.   
Havnivåstigning og 
stormflo 

 Ingen kjent risiko.   

Andre uønskede 
hendelser 

 Ingen kjent risiko.   

   
Vurdering  
Det vurderes at eksisterende tomtereserve ved Kilen er tilstrekkelig i denne planperioden. 
Området er en nordvendt skråning og delvis utfordrende terreng, og vurderes ikke som godt 
egnet for feltutbygging. 
Administrasjonens anbefaling 
Innspillet anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen.  
 
Formannskapets vedtakspunkt 12.11a og 12.14 i sak 110/22 
I henhold til vedlegg 10 tas følgende innspillnummer med i høringen:  
a. 128, LNF spredt, 2 nye boligområder Finsland. 
Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 

• Landskap 
• Friluftsliv 
• Skogressurser 
• Solforhold 
• Trafikksikkerhet 
• Transportbehov 
• Vann og avløp 
• Ras og skred 
• Egnethet for utbygging 

Området er lagt inn slik det er beskrevet i innspill. Det kan bli aktuelt å endre avgrensingen 
dersom området legges inn i planen etter høring.  
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A19   Del av 199, 201, 227 Støodden NS7  
Gnr/bnr:  
199 (del av innspillet) og 201: 55/9 m.fl. 
227: 55/2,13 

Oversiktskart 

 

Sted/beliggenhet: Støodden ved 
Korsvikfjorden 
Dagens arealformål i kommuneplan: Næring 
(NS7) 
Reguleringsplan: Industri (reguleringsplan 
Støodden, PlanID 1357) 
Foreslått arealformål: Bolig 
Arealstørrelse: Totalt 41,5 dekar 
Forslagsstiller: 
199: Prosjektnavigator AS på vegne av 
Støodden Utvikling AS 
201: Kristin Thorvaldsen 
227: Karl Gabrielsen 
Beskrivelse av innspillet: Tre delvis 
overlappende innspill er vurdert samlet.  
199 (del av innspillet): Innspillet gjelder 
næringsarealene på Støodden (tidligere NOV-
tomta) som disponeres av Støodden 
utvikling. Inntil ca. 300 boliger.    
201: Generell merknad om at de nåværende 
næringsområdene N1 og N2 på Støodden gis 
arealformålet bolig. 
227: Ønsker at arealformål blir bolig, samt 
gis høyere utnyttelsesgrad.  

Ortofoto med innspill 

 

Ortofoto med kommuneplan Kristiansand 
2011 og innspillet 

 
   
Tema Konsekvens Beskrivelse 
Miljø   
Naturmangfold  Ingen registreringer. 
Vannmiljø   Ingen vannforekomster.  
Luftkvalitet   Ingen registrert sone. 
Støy  Området langs Sømsveien ligger i gul 

støysone.  
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Klimagassutslipp fra 
arealbruksendringer 

 Innspillet innebærer at det vil slippes ut 466 
tonn CO2 ekvivalenter ved nedbygging. 
Innspillet innebærer også sjøarealer. Et 
avbøtende tiltak vil være å kun transformere 
bebygde arealer på land.  

Forurenset grunn 
og sjøbunn  

 Deler av området er kartlagt som forurenset 
flate og forurenset punkt, med flere typer 
forurensning fra Sagbruk, båtbyggeri og 
industri. Usikker aktsomhetsgrad for radon. 

Friluftsliv og 
grønnstruktur 

 Området er regulert til industri helt ned til 
sjøen. En endring til bolig kan være positivt 
dersom det tilrettelegges for allmenn ferdsel 
fra omkringliggende område og langs sjøen. 
Deler av området har boliger i dag hvor 
strandsonen er privatisert.  

Landskap 
 

 Store deler er bygd ut til industri og det er 
utført mange terrengendringer. Deler av 
området har boliger i dag.  

Jordressurser (jordvern)  Ingen registreringer. 
Skogressurser  Området er regulert til industri. De delene som 

ikke er utbygd, er lauvskog med middels 
bonitet.   

Grus, pukk og 
mineralressurser 

 Ingen registreringer. 

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 Automatisk fredet skipsvrak ligger rett utenfor 
planområdet i øst.  

Samfunn   
Barn og unges 
oppvekstsvilkår  

 Arealet er delvis utbygd med 
næringsbebyggelse. Noen bolighus nært 
området. Utover dette er områdene per nå 
ikke egnet til lek for barn og unge.  

Befolkningens helse og 
helsens fordeling i 
befolkningen  

 Lokalområdet Søm skårer bedre enn 
kommunegjennomsnittet på samlede levekår. 
For lokalområdet kan en transformasjon fra 
næring til bolig være positivt. Boligene vil ved 
transformasjon ligge nært sjø. 

Tilgjengelighet for alle til 
uteområder og gang- og 
sykkelveinett  

 Arealene er i hovedsak bebygd. Gang- og 
sykkelvei i nærheten, nært sjø. 

Trafikksikkerhet 
 

 Ingen gang- og sykkelvei på denne siden av 
Sømsveien. Tiltak for trygg kryssing av 
Sømsveien og tilgang til gang- og sykkelvei på 
motsatt side må ivaretas.  

Transportbehov 
 

 Området får 4 av 14 poeng i 
Kristiansandmodellen. Kort vei til busstopp på 
Sømsveien, men kun lokalbuss med lav 
frekvens til Rona/Odderhei. 

Energiforbruk og 
energiløsninger 

 Utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. 

Sosial infrastruktur 
 

 Underdekning på barnehageplasser i Indre 
Randesund, ny barnehage planlegges i 2023. 
Barneskolene i området har både sprengt 
kapasitet og mye ledig kapasitet. 
Ungdomsskolen har godt utnyttet kapasitet. 
Utbyggingens påvirkning på skolekapasitet må 
vurderes. 
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Vann og avløp 
 

 Størrelse på utbygging vil kreve noe 
oppgradering av VA-anlegg. 

Overordnede føringer    
Samsvar med overordnet 
arealstrategi 

 Innspillet er delvis i tråd med arealstrategi 2 
om fortetting og transformasjon for å redusere 
behovet for å ta i bruk nye 
utbyggingsområder, men er ikke i nærheten 
av sentrumsområder. Deler av innspillet er 
ikke i tråd med arealstrategi om å bevare 100-
metersbeltet langs sjø. Innspillet er ikke i tråd 
med arealstrategi 9 om å sikre arealer for 
eksisterende industri- og 
næringsvirksomheter. 

   
Risiko- og 
sårbarhetsanalyse  

Risiko Beskrivelse 

Ras og skred   For deler av arealet er det kartlagt mulighet 
for sammenhengende forekomster marin leire. 

Flom og overvann   Ingen kjent risiko. 
Havnivåstigning og 
stormflo 

 Deler av arealene er utsatt for stormflo og 
havnivåstigning. 

Andre uønskede 
hendelser 

 Ingen kjent risiko. 

   
Vurdering 
Det er ønskelig å ta vare på og videreutvikle arealer for næring langs sjø, jf. arealstrategi 9. 
Området beholdes derfor som næringsområde. Eksisterende boliger i vest (gnr/bnr 55/1-3 
og 13) gis imidlertid arealformålet bebyggelse og anlegg. En eventuelt økt utnyttelsesgrad 
må avklares i en eventuell reguleringsplan.  
Administrasjonens anbefaling 
Eksiterende boliger innenfor gnr/bnr 55/1-3 og 13 anbefales endret til bebyggelse og anlegg 
(nåværende). Øvrige deler av innspillet beholder arealformålet næringsvirksomhet.  
 
Formannskapets vedtakspunkt 7 i sak 110/22 og 1f i sak 115/22. 
110/22: Støodden N1 fra sjørettet næring endres til bebyggelse og anlegg. 
115/22: Vedtakspunkt 3-9 og punkt 17 høres alternativt istedenfor som endring av 
planforslaget. 
Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 

• Støy 
• Forurenset grunn 
• Tilgang for allmennheten, inkludert barn og unge 
• Landskap 
• Trafikksikkerhet 
• Transportbehov 
• Områdestabilitet 
• Stormflo/havnivåstigning 

Området er lagt inn slik det er beskrevet i innspill. Det kan bli aktuelt å endre avgrensingen 
dersom området legges inn i planen etter høring.  
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A20   204, 347 og 348   Mævigsheia, Vognsneset  
Gnr/bnr: 410/17 og 409/1 Oversiktskart

 

Sted/beliggenhet: Mævigsheia, 
Svensviga/Vognsneset øst for Langenes. 
Dagens formål i kommuneplan: LNFR 
Reguleringsplan: Regulert til friluftsområde i 
reguleringsplan for Romsviga – Donevannet 
(101820020410) 
Foreslått formål: Fritidsbebyggelse 
Arealstørrelse: 15 daa 
Forslagsstiller: AS Assuranse Agentur v/John 
Wiik 
Beskrivelse av innspillet: Innspillet er 
revidert i forhold til innspill som kom ved 
varsel om oppstart, ved at byggeområdene 
er holdt utenfor 100-metersbeltet fra sjø og 
50-meter fra vann, og det er planlagt felles 
parkeringsplass for å redusere naturinngrep. 
Utbygging foreslås på ca. 15 daa, hvorav to 
områder til fritidsboliger og ett område til 
adkomstvei og parkeringsplass. 
Forslagsstiller ønsker at arealformål i ny 
arealdel blir fritidsbebyggelse (inntil 5 og 15 
hytter) i to delområder. De planlegger små 
fritidsboliger som skal være i harmoni med 
naturen og ønsker å tilrettelegge for 
allmennheten med bålplass og utsiktspunkt. 
Til innspillet er det utarbeidet en illustrasjon 
av planlagt utbygging som følger innspillet. 
Deler av opprinnelig innspill (brygge) ble silt 
bort i Formannskapets vedtak i sak 154/21, 
den 10.11.2021. 

Ortofoto med innspill  

 

Ortofoto med kommuneplan Søgne 2018 og 
innspillet  

 
   
Tema Konsekvens Beskrivelse 
Miljø   
Naturmangfold 
 

 Ved Svensviga (Svensviga øst) er det registrert 
et område med rik edelløvskog som er 
klassifisert som svært viktig. Lokaliteten ble 
undersøkt i forbindelse med supplerende 
naturtypekartlegging i Søgne og Kristiansand. 
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Området består av alm, lind og myske. Det er 
gjort følgende vurdering av naturtypen «Deler 
av naturtypen har tidligere vært en 
høstingskog, men denne har i dag grodd til og 
må betraktes som skog. Forekomst av truede 
vegtasjonstyper med kontinuitet i trevirke (her 
representert ved gamle lauvingstrær) og 
stedvis ganske rik vegetasjon. På bakgrunn av 
dette, samt et fuktig mikroklima vurderes 
lokaliteten som svært viktig (A-verdi).» 
Gangadkomsten vil komme nært denne 
naturtypen. Området ligger nært Oksøy-
Ryvingen landskapsvernområde. 

Vannmiljø   Ingen kjente vannressurser innenfor området. 
Luftkvalitet   Utenfor kartlagte luftsoner. 
Støy 
 

 Arealene nærmest Langenesveien ligger i gul 
støysone. Støy for de 5 hyttene planlagt i 
vestre del av området må avklares i en evt. 
reguleringsplan.  

Klimagassutslipp fra 
arealbruksendringer 

 Området er klassifisert med arealressursen 
(AR5) skog. Full utbygging innebærer utslipp av 
484 tonn CO2 ekvivalenter. Dette gir utslipp av 
32,3 tonn CO2 ekvivalenter per daa ubebygd 
areal.  

Forurenset grunn 
og sjøbunn  

 Ikke tidligere aktivitet i området, og ikke utsatt 
for forurenset grunn. Høy fare for radon. 
Kartlegging av sulfidholdig berggrunn mangler.  

Friluftsliv og 
grønnstruktur 

 Området er regulert til friluftsområde i 
reguleringsplan for Romsviga – Donevannet. 
Det går noen stier gjennom området. Området 
er markert som svært viktig friluftsområde i 
fylkeskommunens regionalplan for idrett og 
friluftsliv. Byggeområdene er lagt rett utenfor 
100-metersbeltet langs sjø og 50 meter langs 
vassdrag, men vil bidra til å privatisere denne 
delen av Vognsneset. Forslagstiller ønsker å 
tilrettelegge bedre for friluftslivet, men 
utkikkstårn og bålplass mellom fritidsboligene 
vil trolig ikke fremstå som svært tilgjengelig for 
allmennheten.  

Landskap 
 

 Området er en større hei, bebyggelsen er 
planlagt på et høydedrag. Fritidsboligene vil 
ligge eksponert til på både sett fra sjø og 
Donevannet, selv om fritidsboligene er utenfor 
100/50-metersbeltet og det er foreslått å ha 
terrengtilpassede hytter og stedstillpasset 
materialbruk. Innspillet innebærer nedbygging 
av kystlandskapet. Områdets nærhet til Oksøy-
Ryvingen landskapsvernområde tillegges også 
vekt.  

Jordressurser (jordvern)  Ingen registreringer 
Skogressurser  Området er i dag skogdekt, men også bart fjell. 

Grunlendt skog med særs høy til lav bonitet 
eller ikke drivverdig.   

Grus, pukk og 
mineralressurser 

 Ikke registrert ressurser av verdi. 
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Kulturminner og 
kulturmiljø  

 Ikke funnet kulturminner innenfor 
innspillsområdet. SEFRAK-bygg på den gamle 
gården i Svensvika. 

Samfunn   
Barn og unges 
oppvekstsvilkår  

 Foreslått til fritidsbolig, så ikke så relevant, 
men flotte friområder tett på, og nærhet til sjø. 

Befolkningens helse og 
helsens fordeling i 
befolkningen  

 Privatisering av kystsonen. 
 

Tilgjengelighet for alle 
til uteområder og gang- 
og sykkelveinett  

 Innspillet innebærer nedbygging av et område 
som er regulert til friluftsområde. Forslagstiller 
har foreslått utkikkstårn og bålplass som 
fellesanlegg og allment tilgjengelig. Dette er 
imidlertid foreslått etablert mellom 
fritidsboligene, og vil ikke være spesielt 
tilgjengelig for allmenheten.    

Trafikksikkerhet 
 

 Tilkomst til området fra Langenesveien som har 
varierende kvalitet og mangler tilbud for myke 
trafikanter på strekningen. I 
trafikksikkerhetsplan 2018-2020 er utvidet 
skulder langs fv. 456 Langenesveien beskrevet 
som tiltak. 

Transportbehov 
 

 Noe busstilbud i området, men området vil i 
stor grad bli et bilbasert hyttefelt.  

Energiforbruk og 
energiløsninger 

 Utenfor konsesjons- og dekningsområdet. 

Sosial infrastruktur  Ikke relevant for fritidsboliger. 
Vann og avløp  Sannsynligvis privat løsning for VA 
Overordnede føringer    
Samsvar med 
overordnet arealstrategi 

 Delvis i strid med arealstrategien punkt 6 og 7 
om å ivareta friluftslivshensyn, og bevare 100-
metersbeltet langs sjø, og tilrettelegge for 
allmenhetens bruk av strandsonen.  

   
Risiko- og 
sårbarhetsanalyse  

Risiko Beskrivelse 

Ras og skred   Delvis under marin grense, men består for det 
meste av fast fjell. 

Flom og overvann   Ingen kjent risiko. 
Havnivåstigning og 
stormflo 

 Ingen kjent risiko. 

Andre uønskede 
hendelser 

 Ingen kjent risiko.  

   
Vurdering 
Hele det aktuelle området er regulert til friluftsområde i reguleringsplanen for Romsviga – 
Donevannet. Selv om innspillet holder seg utenfor 100-metersbeltet langs sjø og 50-
metersbeltet langs vassdrag vil fritidsboligene vil imidlertid ligge svært eksponert til sett fra 
sjø og Dronevann, og innebærer nedbygging av et område som er regulert til friluftsformål 
og i dag fullt tilgjengelig for allmennheten. Et utkikkstårn og bålplass er foreslått som 
tilrettelegging for friluftslivet. Dette er plassert mellom bebyggelsen, og vil i praksis ikke 
være allment tilgjengelig. Fritidsboligene er planlagt som små fritidsboliger opptil 70m2 BRA 
som skal være i harmoni med naturen, blant annet med skånsom fundamentering og uten 
terrasser og adkomst via sti, og hvor alle trær er bevart. En eventuell endelig utforming av 
fritidsboligene er imidlertid ikke gitt at vil bli slik illustrasjonene viser, og en utbygging vil 
privatisere området som er regulert til friluftsområde. I gjeldende kommuneplan for Søgne 
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var det ikke åpning for fritidsbebyggelse sør for E39. Innspillet ble vurdert ved siste revisjon 
av kommuneplanens arealdel for Søgne og ble ikke anbefalt tatt inn i arealdelen. 
Administrasjonens anbefaling 
Innspillet anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen. 
 
Formannskapets vedtakspunkt 9 i sak 110/22 og 1f i sak 115/22 
110/22: 204 Mævigsheia/Vognsneset tas inn i planen med fritidsboliger. Hyttene er ute av 
100m beltet og et stort areal fra hyttene mot sjøen gis formål friareal og overtas av 
kommunen. 
115/22: Vedtakspunkt 3-9 og punkt 17 høres alternativt istedenfor som endring av 
planforslaget. 
Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 

• Naturmangfold 
• Støy 
• Friluftsliv  
• Landskap 
• Trafikksikkerhet og transportbehov 
• Vann og avløp 

Området er lagt inn slik det er beskrevet i innspill. Det kan bli aktuelt å endre avgrensingen 
dersom området legges inn i planen etter høring.  
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A28   180    Høllen Brygge 
Gnr/bnr: 423/719 og 103 Oversiktskart

 

Sted/beliggenhet: Høllen i Søgne 
Dagens formål i kommuneplan: Forretning 
(bnr. 719) og adkomstvei/havn (bnr. 103) 
Reguleringsplan: Kombinert formål 
forretning/kontor (bnr. 719) og 
parkeringsplass (bnr. 103) 
Foreslått formål: forretning/bolig og 
turistrettet formål. 
Arealstørrelse: 
Bnr. 719: 2,2 daa 
Bnr. 103: 1,5 daa 
Forslagsstiller: Spiss Arkitektur og Plan AS 
Beskrivelse av innspillet: Høllen Brygge 
med forretning og restaurant. Forslagsstiller 
ønsker at arealformål i ny arealdel blir 
bebyggelse og anlegg – forretning og bolig. 
Det antydes 1000 m2 forretning og 4-8 
leiligheter.  
I tillegg ønskes det vurdert å omdisponere 
deler av parkering-/båtopplagsarealet slik 
at det her kan etableres serveringstilbud 
eller annet turistrelatert formål, det antydes 
ca. 500 m2 restaurant. 

Ortofoto med innspill

 

Ortofoto med kommuneplan Søgne 2018 og 
innspillet

 
   
Tema Konsekvens Beskrivelse 
Miljø   
Naturmangfold 
 

 Allerede nedbygd område. Ligger i større areal 
med flere fugleregistreringer. 

Vannmiljø   Ingen spesielle forhold. 
Luftkvalitet   Utenfor kartlagte luftsoner. 
Støy  Restaurantbygget ligger i gul støysone. 
Klimagassutslipp fra 
arealbruksendringer 

 Allerede bebygde arealer.  

Forurenset grunn 
og sjøbunn  

 Hele Høllen-området er markert som mulig 
forurenset grunn på grunn av tidligere 
industriaktivitet. Det er også etablert drivstoff-
pumper der i dag. 
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Friluftsliv og 
grønnstruktur 

 Høllesanden er et svært viktig friluftsområde, 
både for lokalbefolkning og tilreisende. Kyststi 
går gjennom dette området.  

Landskap 
 

 Område ligger i strandsonen, og et åpent 
strandlandskap som er eksponert mot sjøen.  

Jordressurser 
(jordvern) 

 Bebygd areal. 

Skogressurser  Bebygd areal. 
Grus, pukk og 
mineralressurser 

 Ikke registrert ressurser. 

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 Restaurantbygningen er SEFRAK-registrert. Ellers 
ingen kulturminnefunn. 

Samfunn   
Barn og unges 
oppvekstsvilkår  

 Lekeplass 200 m nord for innspillsområdet, samt 
badestrand med aktivitetsområder i umiddelbar 
nærhet, samt Årossanden med lekeareal o.l. like 
ved. Trygg skolevei. 

Befolkningens helse og 
helsens fordeling i 
befolkningen  

 Høllen er et viktig område for lokalbefolkningen 
og turister. Hensyn til allmennheten bør veie 
tyngst i utviklingen av område.  

Tilgjengelighet for alle 
til uteområder og gang- 
og sykkelveinett  

 Utforming av området er viktig for å sikre 
tilgjengelighet for alle.  

Trafikksikkerhet 
 

 Parkering og snuplass for buss. Mye trafikk om 
sommeren. I trafikksikkerhetsplan 2018-2020 er 
flere tiltak rundt Høllen beskrevet. 

Transportbehov 
 

 Området får 8 av 14 poeng i 
Kristiansandmodellen. Er endestasjon på en av 
hovedbussrutene i Søgne. Gang- og sykkelvei til 
Tangvall. Rutebåt til ulike destinasjoner i Søgne-
skjærgården har avgangssted like i nærheten. 

Energiforbruk og 
energiløsninger 

 Utenfor deknings- og konsesjonsområdet. 

Sosial infrastruktur 
 

 I underkant av 2 km til Nygård barneskole og ca. 
3 km til Tangvall med ungdomsskole. Ca. 1,5 km 
til Sjøstjerna kommunale barnehage. 

Vann og avløp 
 

 Ligger ved eller svært nær hovedledninger for 
vann og spillvann. 

Overordnede føringer    
Samsvar med 
overordnet arealstrategi 

 Høllen er ikke utpekt som et senterområde, men 
fungerer til en viss grad som lokalsenter med 
butikk og serveringstilbud. Har en særlig viktig 
funksjon som servicesenter på sommerstid. Tett 
på busstilbud og gang- og sykkelvei, og vil 
dermed være delvis i tråd med strategien. 

   
Risiko- og 
sårbarhetsanalyse  

Risiko Beskrivelse 

Ras og skred   Ligger innenfor aktsomhetssone for kvikkleire. 
Områdestabilitet bør undersøkes. 

Flom og overvann   Ikke berørt av flomsone rundt Søgneelva. 
Havnivåstigning og 
stormflo 

 Området er utsatt for stormflo. Avbøtende tiltak 
må vurderes. 

Andre uønskede 
hendelser 

 Eksisterende drivstofftanker i området. 
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Vurdering 
I plankartet er det i større grad brukt hovedformålet bebyggelse og anlegg enn i tidligere 
planer. Hele det bebygde området i Høllen har i kommuneplanen derfor fått arealformålet 
bebyggelse og anlegg. Området er regulert, og det er reguleringsplanen som gjelder, 
uavhengig av at området nå er gitt hovedformålet bebyggelse og anlegg. 
 
Etter en søknad om bygging av restaurant på deler av parkeringsarealet i Høllen, ble det i 
2015 - 2016 gjennomført en mulighetsstudie og reguleringsplanarbeid for Høllen. 
Planarbeidet var en bestilling fra formannskapet. Da planforslaget skulle opp til vedtak, ble 
planarbeidet avvist og gjeldende plan ble videreført. Vedtaket var begrunnet i at utvikling av 
Høllen må sees i en større sammenheng, med Åros og Solta. 
 
Høllen er et viktig rekreasjonsområde og en eventuell utvikling av området bør skje etter en 
helhetlig plan for utvikling av Høllen-området.  
Administrasjonens anbefaling 
Innspillet anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen. 
 
Formannskapets vedtakspunkt 12.15 i sak 110/22 
Innspill 180 Høllen Brygge tas med videre og vurderes på nytt 
Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 

• Støy 
• Forurenset grunn 
• Friluftslivsområde 
• Landskap 
• SEFRAK-registreringer 
• Barn og unges interesser 
• Allmenhetens tilgang til området 
• Trafikksikkerhet 
• Transportbehov 
• Områdestabilitet 
• Stormflo 
• Risiko andre uønskede hendelser 

Området er lagt inn slik det er beskrevet i innspill. Det kan bli aktuelt å endre avgrensingen 
dersom området legges inn i planen etter høring.  
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A29   59    Sodefjed  
Gnr/bnr: 82/4 Oversiktskart 

 

Sted/beliggenhet: Sodefjed, Ytre Randesund 
Dagens formål i kommuneplan: LNF med 
hensynssone friluftsliv, og delvis 
hensynssone kulturmiljø. Deler av 
eiendommen mot sørvest ligger innenfor 
LNF – spredt bebyggelse.  
Foreslått formål: Fritids- og turistformål 
Arealstørrelse: 78 daa 
Forslagsstiller: WSP på vegne av Finn-Arild 
Johannessen 
Beskrivelse av innspillet: Arealet ønskes 
avsatt til framtidig fritids- og turistformål. 
Det ønskes et utleiekonsept med relativt 
enkle hytter plassert spredt i terrenget og 
bilparkering langs Kystvegen ca. 300 m 
unna, 30-35 mindre hytter i varierende 
størrelse 15-40 kvm. Utleiehyttene skal 
gis en utforming som underordner seg 
landskapet og er tilpasset terrenget uten 
behov for irreversible 
terrenginngrep. 

Ortofoto med innspill 

 

Ortofoto med kommuneplan Kristiansand 2011 
og innspillet 

 
   
Tema Konsekvens Beskrivelse 
Miljø   
Naturmangfold 
 

 Innenfor deler av arealet er det registrert to 
naturtyper. Naturbeitemark som er lokalt viktig, 
og beiteskog som er viktig. Skjærpipelerke (art 
av særlig stor forvaltningsinteresse) er registrert 
innenfor området. Sodefjedkilen og områdene 
rundt er et viktig funksjonsområde 
(rasteområde) for en rekke arter, blant annet 
hettemåke (kritisk truet), makrellterne (sterkt 
truet) og fiskemåke (sårbar).  

Vannmiljø  
 

 Kvåsefjorden-ytre har god økologisk tilstand og 
udefinert kjemisk tilstand, usikker risiko for å nå 
miljømål pga. manglende data. Tiltaket vil trolig 
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ikke negativt påvirke tilstanden eller risiko for å 
nå miljømål. 

Luftkvalitet  
 

 Ingen registrert sone. Påvirker ikke 
luftkvaliteten. 

Støy  Ingen støysone. 
Klimagassutslipp fra 
arealbruksendringer 

 Området er klassifisert med arealressursene 
(AR5) samferdsel, fulldyrka jord, innmarksbeite, 
skog, åpen fastmark, ferskvann og hav. Full 
utbygging innebærer utslipp av 2289,9 tonn CO2 
ekvivalenter. Dette gir utslipp av 29,6 tonn CO2 
ekvivalenter per daa ubebygd areal.  

Forurenset grunn 
og sjøbunn  

 Moderat til lav aktsomhetsgrad for radon. 

Friluftsliv og 
grønnstruktur 

 Området grenser mot Kvarodden og Nesodden 
som er statlig sikret friluftslivsområde, og 
kartlagt og verdsatt som svært viktig 
friluftslivsområde. Hoveddelen av arealene ligger 
innenfor 100-metersbeltet langs sjø, og 
utleiehytter vil kunne redusere allmennhetens 
bruk av området. Manglende forbindelse for 
kyststi gjennom området.  

Landskap 
 

 Ubebygd bukt. Området vil fremstå som bebygd 
og utbygging vil forringe landskapet, selv ut 
hyttene planlegges å være enkle, lagt spredt i 
området og tilpasset terrenget. Utbyggingen vil 
være synlig fra store deler av Kvåsefjorden.  

Jordressurser 
(jordvern) 

 En mindre landbrukseiendom. 2 daa 
innmarksbeite som også er dyrkbart.  

Skogressurser  Lauvskog, uproduktiv.   
Grus, pukk og 
mineralressurser 

 Ingen registreringer. 

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 Automatisk fredet kulturminne (Bosetning-
aktivitetsområde) i ytterkanten av området som 
er nærmest bebyggelsen på Sodefjed. SEFRAK-
registrert mur etter uthus. Delvis hensynssone 
bevaring kulturmiljø i gjeldende kommuneplan.  

Samfunn   
Barn og unges 
oppvekstsvilkår  

 Utbygging i 100-metersbeltet som kan påvirke 
barn og unges bruk av området.   

Befolkningens helse og 
helsens fordeling i 
befolkningen  

 Utbygging av utleiehytter kan være positivt for 
turister som får benyttet seg av disse, men 
utbygging vil gi negative konsekvenser av at et 
område i 100-metersbeltet i stor grad vil bli 
privatisert. Området ligger nært svært viktige 
friluftslivsområder.  

Tilgjengelighet for alle 
til uteområder og gang- 
og sykkelveinett  

 Tiltaket endrer ikke forhold av betydning.   

Trafikksikkerhet  Ingen gang- og sykkelvei i området.  
Transportbehov 
 

 Adkomst er dårlig tilrettelagt for myke 
trafikanter og det ikke er kollektivtransport i 
området. Utleiehytter vil gi økt transportbehov 
for bil, men transportbehovet er imidlertid 
begrenset.  

Energiforbruk og 
energiløsninger 

 Utenfor konsesjonsområde for fjernvarme. 

Sosial infrastruktur  Ikke relevant.  
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Vann og avløp 
 

 Ikke VA-anlegg i området. 

Overordnede føringer    
Samsvar med 
overordnet 
arealstrategi 

 I strid med arealstrategi 7 om å bevare 100-
metersbeltet langs sjø og tilrettelegge for 
allmenhetens bruk av strandsonen.  
Arealstrategi 9 omhandler å tilrettelegge for 
kystbasert næringsutvikling innenfor 
omgivelsenes tålegrense.   

   
Risiko- og 
sårbarhetsanalyse  

Risiko Beskrivelse 

Ras og skred   Delvis under marin grense.  
Flom og overvann   Ingen kjent risiko. 
Havnivåstigning og 
stormflo 

 Deler av områdene langs sjøen er utsatt for 
stormflo og havnivåstigning, men påvirker ikke 
en evt. utbygging.  

Andre uønskede 
hendelser 

 Ingen kjent risiko. 

   
Vurdering 
Innspillet er i strid med arealstrategi 7 om å bevare 100-metersbeltet langs sjø og 
tilrettelegge for allmenhetens bruk av strandsonen. Videre er det ikke ønskelig å tillate nye 
områder for utleiehytter i 100-metersbeltet, også spesielt da det etter en tid erfaringsmessig 
ofte kommer ønske om salg av utleiehyttene til private.   
 
Arealstrategi 9 omhandler å tilrettelegge for kystbasert næringsutvikling innenfor 
omgivelsenes tålegrense. For det aktuelle området vurderes det at tiltaket ikke er innenfor 
omgivelsenes tålegrense. Dette da det er registrert lokalt viktig og viktig naturtyper og viktig 
funksjonsområde for rødlistearter innenfor ønsket areal, det er store friluftslivsinteresser i 
området rundt og tiltak i området vil være synlige fra store deler av Kvåsefjorden. Det er 
vurdert om områdets avgrensing kan reduseres slik at de arealene som overlapper med 
naturtyper, funksjonsområdet og automatisk fredede kulturminner kan utgå. Det vurderes 
imidlertid at en mindre utbygging fremdeles kan tilrettelegge for økt bruk av området som 
kan føre til en økt ferdsel i rasteområdet til hettemåke, makrellterne og fiskemåke som alle 
er rødlistet. Hettemåke (kritisk truet) og makrellterne (sterkt truet) er negativt påvirket av 
menneskelig ferdsel og forstyrrelser i hekketiden/hekkeplassen.  
Administrasjonens anbefaling 
Innspillet anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen.  
 
Formannskapets vedtakspunkt 12.6 i sak 110/22 
Følgende områder skal høres: 59 Sodefjed 
Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 

• Hensyn i 100-meters beltet langs sjø 
• Naturmangfold 
• Friluftsliv, nærhet til statlig sikret friluftsområde 
• Landskap 
• Innmarksbeite 
• Kulturminner 
• Vann og avløp 
• Områdestabilitet 

Området er lagt inn slik det er beskrevet i innspill. Det kan bli aktuelt å endre avgrensingen 
dersom området legges inn i planen etter høring.  
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A30   85    Amfeneset 
Gnr/bnr: 424/95 Oversiktskart 

 

Sted/beliggenhet: Amfeneset 
Dagens formål i kommuneplan: LNF med 
spredt boligbygging 
Reguleringsplan: Uregulert 
Foreslått formål: Bolig – eller beholde LNF 
med spredt boligbygging. 
Arealstørrelse: 4,2 daa 
Forslagsstiller: Janne Føreid Hellum og 
Petter Hellum 
Beskrivelse av innspillet: Forslagsstiller 
ønsker at arealformål i ny arealdel blir bolig 
(evt. beholde LNF med spredt 
boligbygging), og at det kan legges til rette 
for ytterligere to boenheter i tillegg til den 
ene eksisterende. 

Ortofoto med innspill

 

Ortofoto med kommuneplan Søgne 2018 og 
innspillet

 
   
Tema Konsekvens Beskrivelse 
Miljø   
Naturmangfold  Ingen kjente registreringer 
Vannmiljø   Berører ingen vannforekomster 
Luftkvalitet   Utenfor kartlagte luftsoner. 
Støy  Utenfor kartlagte støysoner. 
Klimagassutslipp fra 
arealbruksendringer 

 Området er klassifisert med arealressursene 
(AR5) bebygd, samferdsel, skog og hav. Full 
utbygging innebærer utslipp av 52,1 tonn CO2 
ekvivalenter. Dette gir utslipp av 32,5 tonn CO2 
ekvivalenter per daa ubebygd areal. 

Forurenset grunn 
og sjøbunn  

 Ingen registreringer 

Friluftsliv og 
grønnstruktur 

 Medfører ytterligere nedbygging av 
strandsonen.  

Landskap 
 

 Ytterligere fortetting og utbygging i 
strandsonen.  

Jordressurser (jordvern)  Ingen registreringer.  
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Skogressurser  Ingen registreringer, en etablert boligtomt. 
  

Grus, pukk og 
mineralressurser 

 Ingen registrerte ressurser. 

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 Ingen registreringer. 

Samfunn   
Barn og unges 
oppvekstsvilkår  

 1,5 km til strand og lekeplass på Torvesanden. 
En mindre felles lekeplass er regulert inn i en 
plan for fritidsboliger – Austerhola, ca. 800 m 
unna. Veisystemet på Amfeneset er private og 
av relativt enkel kvalitet uten tilbud for myke 
trafikanter. 

Befolkningens helse og 
helsens fordeling i 
befolkningen  

 Utbygging vil ikke bidra vesentlig når det 
gjelder folkehelse. 
 

Tilgjengelighet for alle 
til uteområder og gang- 
og sykkelveinett  

 Det er ikke et godt utbygd veisystem i området. 

Trafikksikkerhet 
 

 Det er ikke et godt utbygd veinett i området. 
Selv om trafikken i dag er liten, vil punktvis 
utbygging uten en overordnet plan føre til økt 
belastning på et veisystem av relativt dårlig 
kvalitet. 

Transportbehov 
 

 Det er 1,5 km til Torvesanden der det finnes et 
kollektivtilbud, men tilbudet er begrenset til få 
avganger morgen og ettermiddag på hverdager. 

Energiforbruk og 
energiløsninger 

 Utenfor konsesjons- og dekningsområder 

Sosial infrastruktur 
 

 4,1 km til Lunde skole, 3,9 km til Nygård skole. 
Litt under 4 km til Tangvall ungdomsskole. Ca. 
1,5 km til barnehage på Torve.  

Vann og avløp 
 

 Det er etablert offentlig VA i området, men evt. 
oppgradering må avklares ved regulering. 

Overordnede føringer    
Samsvar med 
overordnet arealstrategi 

 Dagens formål er delvis i samsvar med 
overordnet arealstrategi. Pkt 13 åpner for 
fradeling av enkeltvise tomter til bolig i 
spesifiserte LNF-områder, noe gjeldende formål 
åpner for. Endring til rent boligformål er i strid 
med arealstrategien da dette er spredt 
boligbygging og ikke i tråd med samordnet 
bolig-, areal- og transportplanlegging. I strid 
med arealstrategi nr. 7, om å bevare 100-
meters beltet langs sjø og vassdrag, og 
tilrettelegge for allmennhetens bruk av 
strandsonen og elvebredder. 

   
Risiko- og 
sårbarhetsanalyse  

Risiko Beskrivelse 

Ras og skred   Deler av området ligger i aktsomhetssone for 
kvikkleire, men det meste av leireholdig jord 
ligger nord for innspillsområdet. 

Flom og overvann   Ingen kjent risiko.  
Havnivåstigning og 
stormflo 

 Ligger nær sjø, men uproblematisk å trekke 
bebyggelse bort fra område som kan ha fare for 
stormflo. 
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Andre uønskede 
hendelser 

 Dårlig veistandard kan gi økt fare for ulykker, 
særlig om trafikken øker. 

   
Vurdering 
Området ligger allerede som LNF med spredt boligbygging. Å tilrettelegge for flere boliger vil 
kreve større oppgraderinger av infrastruktur, er i strid med arealstrategien med en relativt 
usentral plassering og det er ikke ønskelig med flere boliger i strandsonen. Det anbefales 
derfor at gjeldende formål opprettholdes.   
Administrasjonens anbefaling 
Innspillet anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen. Dagens formål opprettholdes. 
 
Formannskapets vedtakspunkt 12.4 i sak 110/22 
Følgende områder skal høres: Amfeneset (85) 
Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 

• Hensyn i 100-metersbeltet langs sjø 
• Friluftsliv 
• Landskap 
• Trafikksikkerhet og veisystem 
• Vann og avløp 
• Områdestabilitet 
• Stormflo/havnivåstigning 
• Risiko andre uønskede hendelser, trafikkulykke 

Området er lagt inn slik det er beskrevet i innspill. Det kan bli aktuelt å endre avgrensingen 
dersom området legges inn i planen etter høring.  
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A31   128   Spredt boligbygging i Finsland  
Gnr/bnr: Flere Oversiktskart

 

Sted/beliggenhet: Finsland – flere områder 
Dagens formål i kommuneplan: LNFR 
Reguleringsplan: Uregulert 
Foreslått formål: LNF med spredt 
boligbygging 
Arealstørrelse: totalt 477 daa  
Forslagsstiller: John Kleveland 
Beskrivelse av innspillet: Forslagstiller har 
spilt inn 7 områder for spredt boligbygging i 
Finsland. Hagen (sør for Storåker), ved 
Kleveland, Espeland, Solheim, Nerbø og to 
områder ved Lauvslandsmoen. 
 
Innspill 128 gjelder flere separate, områder til 
rene boligformål er utredet separat.  

Ortofoto med innspill 

 

Ortofoto med kommuneplan Songdalen 
2012 og innspillet 

 
   
Tema Konsekvens Beskrivelse 
Miljø   
Naturmangfold 
 

 Naturverdiene varierer fra område til område. 
Det er registrert naturbeitemark og 
kulturlandskap ved Kleveland og elvemusling 
og en rekke fuglearter ved Hagen. Alle 
områdene er uberørt natur eller 
landbrukslandskap, så det er trolig verdier å 
finne. 

Vannmiljø  
 

 Noen av områdene ligger i nærheten av vann, 
men det er mulig å trekke bebyggelse bort fra 
vannkant. 

Luftkvalitet   Langt utenfor kartlagte luftsoner. 
Støy 
 

 Veistøy er ikke problematisk i Finsland, da det 
er lav ÅDT. 

Klimagassutslipp fra 
arealbruksendringer 

 Områdene er større områder som i liten grad 
vil bli bebygd. Områdene består av skog i 
tillegg til bla. bebygd areal, samferdsel, 
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fulldyrka jord og myr. De enkelte inngrepene 
er vanskelig å klassifisere, men både nye bygg 
og veier må unngå de arealtypene med mest 
klimagassutslipp som myrområder.  

Forurenset grunn 
og sjøbunn  

 Ingen av områdene er i områder med 
registrert fare for forurenset grunn, men skal 
det bygges i nærheten av tidligere verksted 
e.l. bør grunnen undersøkes. Det kan være 
områder som er utsatt for radon. Mangler 
kartlegging av sulfidholdig berggrunn. 

Friluftsliv og 
grønnstruktur 

 Det er store heiområder, men lite tilrettelagt 
for friluftsliv. Evt. turveier o.l. kan ivaretas ved 
utbygging. 

Landskap 
 

 Det er snakk om relativt beskjedne inngrep, 
men hensynet til omkringliggende landskap 
bør avklares ved utbygging. 

Jordressurser (jordvern)  Noen av områdene kan berøre eller ligge tett 
opp til dyrka mark. Nedbygging må unngås, 
og bygging må skje med tilstrekkelig avstand 
fra den dyrka marka, jf. byggegrense på 25 
meter. 

Skogressurser  Bygging av boliger i noen av disse områdene 
kan berøre skog av høy bonitet, men det er 
snakk om små områder. 

Grus, pukk og 
mineralressurser 

 Det er ikke registrert ressurser. 

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 Noen av de foreslått feltene er i nærheten eller 
berører registrerte kulturminner og kartlagte 
kulturmiljøer. Forholdet til disse må avklares 
før eventuell bygging.  
 
Hagen (1d3), Espeland (1h3) og Nerbø (4e3) 
grenser mot områder med middels høy 
kulturhistorisk verdi. Området Solheim ligger i 
temakart kulturmiljø i område med middels 
kulturhistorisk verdi (4b2).  
1d3 Hagen (1d3) er beskrevet som ikke 
SEFRAK-registrert, men eldre bygning og 
vakker plassering i kulturmiljøet. Nyere 
nabogård. 
1 h3 Espeland. Heigårder, med god 
sammenheng natur/kultur og interessante 
gamle ride/kjerreveier. Opprinnelige låver, 
ombygde våningshus som er tilpasset den 
eldre bebyggelsen.  
4e3 Djupesland er beskrevet som mye 
gammel bebyggelse og interessant kulturmiljø, 
men vesentlig ombygget og mye nye tiltak. 
4b2 er beskrevet som område med fem 
bureisingsgårder og tre eldre gårder (gamle 
Hønemyr gård og to andre). Tilgrensende 
arbeidsleir fra 2. verdenskrig. 

Samfunn   
Barn og unges 
oppvekstsvilkår  

 Nærhet til natur er en av kvalitetene med å 
vokse opp i Finsland. Samtidig kan det være 
lang avstand til skole, fritidsaktiviteter og 
venner.  
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Befolkningens helse og 
helsens fordeling i 
befolkningen  

 Vil ikke påvirke temaet vesentlig. 
 

Tilgjengelighet for alle til 
uteområder og gang- og 
sykkelveinett  

 Vil ikke påvirke temaet vesentlig. 
 

Trafikksikkerhet 
 

 Det er lite trafikk i Finsland, men heller ikke 
tilrettelagt med eget tilbud for myke 
trafikanter. Flere tiltak beskrevet i 
trafikksikkerhetsplanen. Mange får dekket 
skoleskyss pga. lang skolevei.   

Transportbehov 
 

 Områdene får 1 av 14 poeng i 
Kristiansandsmodellen. Spredt boligbygging vil 
generere transportbehov, og dette løses som 
hovedregel med privatbil da andre 
transporttilbud er begrenset. Det er få enheter 
det er snakk om, så det vil ikke gi vesentlig 
økt trafikk. 

Energiforbruk og 
energiløsninger 

 Utenfor konsesjons- og dekningsområdet. 

Sosial infrastruktur 
 

 Det er skole- og barnehagekapasitet i 
Finsland. Finsland skole ligger på 
Lauvslandsmoen og barnehage i Kilen.  Noen 
av områdene får lang avstand 

Vann og avløp 
 

 Ikke kommunal infrastruktur til disse 
områdene, og vann og avløp må løses med 
private løsninger. 

Overordnede føringer    
Samsvar med overordnet 
arealstrategi 

 Delvis i tråd med pkt. 13 i strategien. 

   
Risiko- og 
sårbarhetsanalyse  

Risiko Beskrivelse 

Ras og skred   Noen av områdene kan være i nærheten av 
bratte skrenter o.l., så ras- og skredfare må 
vurderes før bygging. 

Flom og overvann   Få områder utsatt for flom i Finsland – ved 
nærhet til vann/elv e.l. må det vurderes. 

Havnivåstigning og 
stormflo 

 Ingen fare registrert 

Andre uønskede 
hendelser 

 Ingen spesiell fare. 

   
Vurdering 
Arealstrategiens punkt 13 ønsker at kommuneplanen skal åpne for fradeling av enkeltvise 
tomter i spesifiserte LNF-områder, for å sikre mulighet for boligbygging og gode 
generasjonsskifter i kommunens utkanter. Det er allerede avsatt en rekke areal for spredt 
boligbygging i Finsland (lysegrønne felt i kommuneplanen) og kommunen foreslår et område 
på Lauvslandsmoen. Det er ofte ikke snakk om mange enheter pr. år, og de kan komme 
svært spredt rundt i de ulike områdene. Det er ofte familiære forhold o.l. som gjør at noen 
ønsker å bygge spredt. Det er satt kriterier i gjeldende kommuneplan for bygging i slike 
områder, blant annet avstand til vann og dyrka mark, størrelse osv. Selv om det er ønskelig 
å legge til rette for spredt boligbygging, er det også ønskelig at nye boenheter knyttes til 
eksisterende grender, og på den måten kan bidra til å styrke disse. Det bør derfor være et 
minimumsantall boliger i området fra før. På bakgrunn av dette foreslås det ikke å legge 
noen av disse arealene inn som spredt boligbygging. Det er vurdert at behov for nye 
boenheter spredt i Finsland kan ivaretas i allerede avsatte områder. 
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Administrasjonens anbefaling 
Innspillet anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen. 
 
Formannskapets vedtakspunkt 12.11a i sak 110/22 
I henhold til vedlegg 10 tas følgende innspillnummer med i høringen:  
a. 128, LNF spredt, 2 nye boligområder Finsland. 
Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 

• Bestemmelser knyttet til lokalisering av ny spredt bebyggelse i spesifiserte LNF-
områder 

• Naturmangfold 
• Forurenset grunn 
• Friluftsliv 
• Landskap 
• Jordvern 
• Kulturmiljø og kulturminner 
• Trafikksikkerhet  
• Vann og avløp 
• Ras, skred og flomfare 

Området er lagt inn slik det er beskrevet i innspill. Det kan bli aktuelt å endre avgrensingen 
dersom området legges inn i planen etter høring.  
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