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Innledning 

Det kom inn ca. 150 arealinnspill ved varsel om oppstart av kommuneplanens arealdel. 

39 av arealinnspillene ble silt bort gjennom vedtak i formannskapets møte 10. november 

2021 (sak 154/21). Rundt 100 innspill er konsekvensutredet (eksterne og kommunale). I 

dette dokumentet er konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 

av alle arealinnspill som ikke er innarbeidet i planforslaget til kommuneplanens arealdel 

eller er områder som formannskapet har vedtatt at skal høres med alternativ arealbruk 

(formannskapet sak 110/22 og 115/22). Se tabell 1 for en oversikt over arealinnspillene. 

Utredningen er listet opp etter nummer på innspillet i saksbehandlingssystemet.  

 

For beskrivelse av metode se «Konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse av 

kommuneplanens arealdel 2023-2034» (vedlegg 4 til planbeskrivelsen). 

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse av arealinnspill som er innarbeidet i planforslaget 

følger som vedlegg 4 til planbeskrivelsen.  

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse av arealinnspill som høres med alternativt 

arealformål er tatt inn i dokumentet «Kommuneplanens arealdel for Kristiansand 2023-

2034 – alternative arealformål og bestemmelser».  

 

 

 

https://politiskagenda.kristiansand.kommune.no/vis?id=71b0c2de-56a6-43b1-b703-cdab017ae0a4
https://politiskagenda.kristiansand.kommune.no/vis?id=99ece6ef-6593-4ef9-a6c5-32fdc136527d
https://politiskagenda.kristiansand.kommune.no/vis?id=41e194bc-cf64-42a8-aa52-2c000e8d034a
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Tabell 1. Oversikt over arealinnspill som ikke er innarbeidet i planforslaget eller alternativt planforslag. Eksterne 
arealinnspill har nummer tilsvarende saksnummer i saksbehandlingssystemet.  

Nummer Sted Ønsket formål (i hovedsak) 

38 Torridalsveien 140, Sødal Bolig 

41 Indre Kalvøy, Randesund Bebyggelse og anlegg 

42 Lykkedrange, Randesund Bolig 

Del av 51 og 
hele 185 

Grunnevollkilen, Flekkerøy Andre typer bebyggelse mm. 

Del av 51 og 

hele 159  

Grunnevollkilen Flekkerøy Fritidsbebyggelse 

72    Rosselandsvegen 29 LNF 

74      Oftenes, Søgne Kombinert formål bolig/næring 

89 og 95  Kvitefjell, Flekkerøy Bolig 

93     Østerøya, Flekkerøy Bolig 

96     Urane, Flekkerøy Bolig 

104 og 286    Skjærelia, Søgne Bolig 

110     Amfenes, Søgne Bolig 

111     Østerøya, Flekkerøy Bolig 

116     Årekjerret, Flekkerøy Sjøbod 

126     Andøya industriområde Kombinerte formål forretning, 
næring/kontor og industri 

129     Høie næringspark Næring 

133  Duedalen, Bellevue Bolig/balløkke 

134 Gml. Andøyvei Bolig 

137     Jegersberg Bolig 

140     Holta, Flekkerøy Bebyggelse og anlegg 

143 Naudetangen, Flekkerøy Kombinert formål  

144     Selleviga, Flekkerøy Bebyggelse og anlegg 

152   Østre Randøy, Randesund Bolig 

161     Moneveien 4, Søgne Bolig 

167     Rosselandsveien Bolig 

168  Berhus, Hånes Bolig 

170     Korsvikkilen, Randesund Sentrumsformål 

171 (nordre 
del)  

Timenes, Hånes Boligbebyggelse og offentlig eller 
privat tjenesteyting 

171 (søndre 

del)   

Timenes, Hånes Bolig 

202  Nedre Hånes 25 Bolig 

203    Ålefjærveien 126, Justnes Bolig og bryggeanlegg 

212     Moneveien 34, Søgne Bolig/LNF- spredt bolig 

220     Østerøya, Flekkerøy Bolig 

221     Auster Brendøya, Søgne Fritidsbebyggelse 

225     Sangvik, Søgne Bolig 

226a     Uvår Akvakultur 

226b     Kvåsefjorden Akvakultur 

241  Trånehøyda, Søgne Bolig 

245  Kristiansand feriesenter 
Dvergsnestangen 

Fritids- og turistformål 

272     Kilstangen, Eid, Søgne Fritidsbebyggelse 

285     Kvåsefjorden, Lillesand grense Akvakultur 

297d     Holskogen gård Bolig, tjenesteyting, fritidsboliger, 
næring mm. 

298     Linnegrøvan 7, Søgne Bolig 

299     Målen, Flekkerøy Bebyggelse og anlegg 
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38    Torridalsveien 140, Sødal 

Gnr/bnr: 33/30, 494, 493, 109, 140, 11, 

og del av 2. 

Oversiktskart 

 

Sted/beliggenhet: Sødal 

Dagens formål: LNF 

Foreslått formål: Bolig 

Arealstørrelse: 8,2 daa 

Forslagsstiller: Rambøll pva av Siren Verdal 

Beskrivelse av innspillet: Ønsker bolig i 
tilknytning til boligområdet Sødal Terrasse. 
Forslaget omfatter utbygging av 10 til 20 
boenheter. 

Ortofoto med innspill 

 

Ortofoto med kommuneplan Kristiansand 2011 
og innspillet 

 
 

Tema Konsekvens Beskrivelse 

Miljø   

Naturmangfold  Ingen registrerte arter av interesse. 

Vannmiljø   Ligger ca. 50 m fra Otra, men fylkesvei går imellom. 

Luftkvalitet   Ingen registreringer.  

Støy  Området ligger i rød og gul støysone fra 
Torridalsveien.  

Klimagassutslipp fra 
arealbruksendringer 

 Området er klassifisert med arealressursene (AR5) 
bebygd, samferdsel og skog. Full utbygging innebærer 
utslipp av 210,5 tonn CO2 ekvivalenter. Dette gir 
utslipp av 33,3 tonn CO2 ekvivalenter per daa ubebygd 
areal. 

Forurenset grunn 

og sjøbunn  

 Ingen registreringer av forurenset grunn. Mangler 

kartlegging av sulfidholdig berggrunn.  

Friluftsliv og 
grønnstruktur 

 Ingen registrerte friluftsinteresser. 

Landskap  Ligger i tilknytning til etablert boligområde som 

strekker seg opp hele dalsiden, så utbygging her vil 
ikke endre landskapet vesentlig. 

Jordressurser 
(jordvern) 

 Ikke registrert jordbruksinteresser i området 

Skogressurser  Ikke registrert skogbruksinteresser i området. 

Grus, pukk og 
mineralressurser 

 Ikke registrert spesielle mineralressurser i området. 

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 Ingen registreringer. 
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Samfunn   

Barn og unges 

oppvekstsvilkår  

 Området ligger tett på fylkesvei. Det er ikke tilbud for 

myke trafikanter i området. Ca. 3 km til Lovisenlund 

skole. Ikke lekeplasser i umiddelbar nærhet. 

Befolkningens helse 
og helsens fordeling 
i befolkningen  

 
 

Bygging av boliger her vil ikke bidra vesentlig til å 
utjevne forskjeller. Utover bedehus er det ikke andre 
tilbud på Sødal. 

Tilgjengelighet for 
alle til uteområder 
og gang- og 
sykkelveinett  

 Fra Sødal er det tilgang til store turområder, men 
aktuelle område har utkjørsel direkte til fylkesveien, 
og øvrige deler av boligfeltet er svært bratt.  

Trafikksikkerhet 
 

 Det er ikke tilbud for myke trafikanter i området. 
Utkjørsel direkte til fylkesveien. 

Transportbehov 
 

 Området får 4 av 14 poeng i Kristiansandsmodellen. 
Det går buss på fylkesveien, men feltet vil bli liggende 
såpass langt fra andre sentrumsfunksjoner at bil kan 
bli det foretrukket transportmiddel. 

Energiforbruk og 
energiløsninger 

 Utenfor konsesjons- og dekningsområdet for 
fjernvarme. 

Sosial infrastruktur 
 

 Ca. 3 km fra nærmeste skole, Lovisenlund. Skolene vil 
etter at Wilds Minne er bygget ny, har nok kapasitet til 
elevtallet som er ventet i delområdet. Oddemarka 
skole (ungdomsskole) er godt utnyttet pr i dag. 

Nærmeste barnehage ligger på universitetsområdet. 
Lund/Sødalsområdet har ledige barnehageplasser.  

Vann og avløp 
 

 Kapasitet i området. Ligger nær vannledning, men 
utbygger får kostnad for å bli tilknyttet kommunal 
spillvannsledning. 

Overordnede 
føringer  

  

Samsvar med 
overordnet 
arealstrategi 

 Ligger i utkanten av et etablert boligområde, Sødal, 
men helt avsondret fra det med egen avkjørsel fra 
fylkesveien. Dette kan ikke defineres som fortetting 

eller transformasjon. 

 

Risiko- og 

sårbarhetsanalyse 

Risiko Beskrivelse 

Ras og skred   Ligger utenom område med ras og skredfare. Området 
ligger like nordvest for område med kartlagt kvikkleire. 
Under marin grense. Mulighet for marin leire på 
arealer i og langs Otra. Isnedfall registrert i 2016 på 
Torridalsveien.  

Flom og overvann   Ligger ca. 50 m fra Otra, men ikke i beregnet 
flomsone. 

Havnivåstigning og 
stormflo 

 Ikke berørt 

Andre uønskede 
hendelser 

 Tett på fylkesvei og utkjøring direkte til denne. Fare 
for samferdselsulykke på grunn av manglende gang- 
og sykkelvei.   

 

Vurdering 

Området ligger tett på etablert boligfelt Sødal, men avkjørsel og terreng gjør at det blir 
liggende som en satellitt. Det er få tilbud på Sødal, og både barnehage og skole ligger et 

stykke unna. Det er heller ikke etablert gang- og sykkelvei forbi området. På grunn av 
avstand til ulike funksjoner er det sannsynlig at dette vil bli et bilbasert boligområde. 
Eksisterende bebyggelse er gitt arealformålet LNF- spredt bebyggelse.  

Administrasjonens anbefaling 

Innspillet anbefales ikke tatt inn i planforslaget. 

Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 
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41 Indre Kalvøy, Randesund 

Gnr/bnr: 88/63 Oversiktskart 

 

Sted/beliggenhet: Indre Kalvøy, Randesund 

Dagens formål i kommuneplan: LNF med 
hensynssone friluftsliv 
Reguleringsplan: Uregulert 

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg 

Arealstørrelse: 1,5 daa 

Forslagsstiller: Dag Øyulf Vige 

Beskrivelse av innspillet: Ber om at område 
avsatt til LNFR-formål endres til “gult 
område” i henhold til faktisk bruk. 

Ortofoto med innspill 

 

Ortofoto med kommuneplan Kristiansand 2011 

og innspillet 

 
   

Tema Konsekvens Beskrivelse 

Miljø   

Naturmangfold 

 

 Bebygd eiendom. Eiendommen er en del av 

funksjonsområde for makrellterne (truet), 
fiskemåke (truet) og tjeld (nær truet).  

Vannmiljø   Berører ikke ferskvann 

Luftkvalitet   Ikke registrert sone.  

Støy  Ikke registrert sone. 

Klimagassutslipp fra 
arealbruksendringer 

 Bebygd fritidseiendom. 

Forurenset grunn 

og sjøbunn  

 Kartlagt sulfidholdige bergarter. Bebygd 

fritidseiendom.  

Friluftsliv og grønnstruktur  Eiendommen ligger i 100-metersbeltet langs 

sjø. Store deler av områdene rundt er statlig 
sikrede friluftsområder. Området er kartlagt og 
verdsatt som strandsone med tilhørende sjø og 

vassdrag som viktig friluftslivsområde.  

Landskap  Eksisterende bebyggelse i 100-metersbeltet.  

Jordressurser (jordvern)  Bebygd fritidseiendom.  

Skogressurser  Bebygd fritidseiendom.  

Grus, pukk og 
mineralressurser 

 Bebygd fritidseiendom.  
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Kulturminner og kulturmiljø   Bebygd eiendom. Del av kartlagt kulturmiljø 
med middels kulturhistorisk verdi (34i3). 

Området er beskrevet som Vestre Randøy, 
bevaringsverdig men mer blandet. Hensynssone 
kulturmiljø i tidligere kommuneplan.  

Samfunn   

Barn og unges 
oppvekstsvilkår  

 Bebygd fritidseiendom.  

Befolkningens helse og 
helsens fordeling i 

befolkningen  

 Bebygd fritidseiendom. 

Tilgjengelighet for alle til 
uteområder og gang- og 
sykkelveinett  

 Bebygd fritidseiendom. 

Trafikksikkerhet  Bebygd fritidseiendom på øy.  

Transportbehov  Bebygd fritidseiendom.  

Energiforbruk og 
energiløsninger 

 Utenfor deknings- og konsesjonsområdet 

Sosial infrastruktur  Ikke relevant for fritidseiendom.  

Vann og avløp  Privat VA-løsning.  

Overordnede føringer    

Samsvar med overordnet 
arealstrategi 

 Innspillet er delvis 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   Ingen kjent risiko.  

Flom og overvann   Ingen kjent risiko. 

Havnivåstigning og 
stormflo 

 Hoveddelen av bebyggelsen er utsatt for 
havnivåstigning og stormflo.  

Andre uønskede hendelser  Ingen kjent risiko. 

   

Vurdering 

Innspillet innebærer å endre formål på en enkelt tomt fra LNF til bebyggelse og anlegg. Det 
er ikke aktuelt å tegne inn enkelttomter med annet formål i kommuneplankartet, og 
innspillet anbefales derfor ikke lagt inn i planen. Eiendommen ligger i 100-metersbeltet, og 

byggeforbudet i pbl §1-8 er uansett gjeldende.  

Administrasjonens anbefaling 

Innspillet anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen. 

Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 
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42 Lykkedrang Randesund  

Gnr/bnr: 70/7 Oversiktskart 

 

Sted/beliggenhet: Lykkedrange, 
Randesund 

Dagens formål i kommuneplan: LNF med 
hensynssone friluftsliv 

Foreslått formål: Bolig 

Arealstørrelse: 3,7 daa 

Forslagsstiller: Silje og Ottar Lykkedrang 

Beskrivelse av innspillet: Tiltaket omfatter 
oppføring av 2-4 eneboliger. 
 

Innspillet er vurdert som LNF spredt bolig. 

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  Ingen registrert sone. 

Klimagassutslipp fra 
arealbruksendringer 

 Området er klassifisert med arealressursene 
(AR5) bebygd og skog. Full utbygging innebærer 
utslipp av 92,3 tonn CO2 ekvivalenter. Dette gir 
utslipp av 36,8 tonn CO2 ekvivalenter per daa 

ubebygd areal. 

Forurenset grunn 
og sjøbunn  

 Kartlagt sulfidholdige bergarter. Moderat til lav 
aktsomhet for radon.  

Friluftsliv og 

grønnstruktur 

 Del av Timenes-Roksheia kartlagt som et stort 

turområde med tilrettelegging og verdsatt som 

viktig. Aktuelle areal er en del av et boligtun.  

Landskap 
 

 Gir ingen større endringer da det er enkelte 
boliger i området. Tilpasning er viktig.   

Jordressurser 

(jordvern) 

 Del av landbrukseiendom. Arealet omfatter 

gårdens driftsbygning og ligger tett inn til tun 
og dyrka mark. Fulldyrka jord på motsatt side 
av Lykkedrangveien. Deler av området ligger 
innenfor byggegrensen på 25 meter mot dyrka 
mark. 
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Skogressurser  Barskog med høy bonitet. Eksisterende 
bygninger innenfor området.  

Grus, pukk og 
mineralressurser 

 Ingen registreringer.  

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 Låven er en Sefrak-registrert bygning fra 1800-
tallet. Området er en del av et kulturmiljø, 
Lykkedrange–eldre bebyggelse, godt bevart 
(26c1), vurdert som svært høy kulturhistorisk 
verdi.  

Samfunn   

Barn og unges 
oppvekstsvilkår  

 Gode muligheter og store arealer for lek og 
friluftsliv. Langt til skole og barnehage (ca. 5 km 
til Strømme skole, 4,5 km til Kringsjå skole). 
Etablering av boliger innebærer skoleskyss.  

Befolkningens helse og 
helsens fordeling i 
befolkningen  

 Gode muligheter for friluftsliv. Relativt lang 
avstand til skole, barnehage, butikk og 
servicefunksjoner. Aktuelt som LNF-spredt 
bebyggelse.  

Tilgjengelighet for alle 

til uteområder og 

gang- og sykkelveinett  

 Gode muligheter for friluftsliv i området. 

Trafikksikkerhet 
 

 Adkomst via Lykkedrangveien og Høvågveien 
(fv. 401). Dårlige forhold for mye trafikanter da 
det ikke er gang- og sykkelvei langs 
Høvågveien. Busslomme v/ Bjørnestad på fv. 
401 Høvågveien ligger inne i 

trafikksikkerhetsplan 2019-2022 med prioritet 
32.  

Transportbehov 
 

 2 av 14 poeng i Kristiansandmodellen. Området 
blir i stor grad bilbasert.  

Energiforbruk og 
energiløsninger 

 Utenfor konsesjonsområde.  

Sosial infrastruktur 
 

 Indre Randesund har underdekning, mens ytre 
Randesund har ledige plasser i barnehage. 
Strømme skole har mye ledig kapasitet. 
Kringsjå skole får noe mer ledig kapasitet utover 

i prognoseperioden. Ungdomsskole har godt 
utnyttet kapasitet.  

Vann og avløp 
 

 Det er ikke VA-anlegg i området. I innspillet er 
det opplyst at vann, avløp og kloakk løses 
lokalt, og at det er meget gunstige grunnforhold 

for eksempel for spredegrøft. 

Overordnede føringer    

Samsvar med 
overordnet 
arealstrategi 

 Delvis i tråd med arealstrategi 13 om fradeling 
av enkeltvise tomter for oppføring av bolig i 
spesifiserte LNF-områder. I strid med 

arealstrategi 1 (BATP), 2 fortetting og 
transformasjon og 8 om å sikre utsatt 
bebyggelse mot ras, flom og andre uønskede 
hendelser.  

   

Risiko- og 
sårbarhetsanalyse  

Risiko Beskrivelse 

Ras og skred   Aktsomhetsområde for snøskred for mindre del 
av området. Mulighet for marin leire på område 
på motsatt side av Lykkedrangveien, samt på 

deler av adkomstvei.  

Flom og overvann   Deler av arealet har aktsomhetsområde for flom 
langs bekk. 

Havnivåstigning og 

stormflo 

 Adkomstveien vil bli oversvømt ved stormflo.  

Andre uønskede 
hendelser 

 Oversvømmelse av eneste adkomstvei inn til 
området ved stormflo.  
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Vurdering 

Innspillet er vurdert som spredt utbygging i LNF-område, da detaljeringsgraden til kartet 
ikke gjør det aktuelt å ha så små boligfelt. Aktuelle område er en del av en 

landbrukseiendom og arealet omfatter gårdens driftsbygning og ligger tett inn til tun og 
dyrka mark. Deler av området vil omfattes av byggegrense på 25 meter fra dyrka mark. I 
tillegg er det kartlagt sulfidholdig berggrunn i området og SEFRAK-registrert bygning. For 
meldepliktige bygninger (bygninger som er eldre enn 1850), er det lovfestet i §25 i 
Kulturminneloven at en vurdering av verneverdien må gjøres før søknad om endring eller 
rivning kan bli godkjent. Området vil være bilbasert, og ROS-analysen har avdekket flere 
forhold som også kan være utfordrende. Det er aktsomhetsområder for snøskred, flom og 

marin leire for mindre deler av området eller nært området, samt at eneste adkomstvei vil 
bli oversvømt med stormflo. Samlet sett er det vurdert at området ikke egner seg for 
ytterligere spredt bebyggelse. Da det er eksisterende spredt bebyggelse i området, er dette 
området nå gitt arealformålet eksisterende spredt bebyggelse. Det er ikke anbefalt 
ytterligere etableringer av spredt bebyggelse her.  

Administrasjonens anbefaling 

Innspillet anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen.   
Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 
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Del av 51 og hele 185 – Grunnevollkilen Flekkerøy 

Gnr/bnr: hele og deler av 

4/23,86,107,137,179,184,244  

Oversiktskart 

 
 
 

Sted/beliggenhet: Grunnevollkilen på 

Flekkerøy 

Dagens formål i kommuneplan: LNF, 
hensynssone grønnstruktur (på deler av 51 
nærmest sjøen), fritidsbebyggelse 
Kommunedelplan (deler av området): LNF, 
bygge/anleggstiltak bør ikke tillates, 

vannareal for allmenn flerbruk 
Reguleringsplan for mindre del av innspill 
51: Offentlig friområde 

Foreslått formål:  
51: delen ved sjøen: andre typer bebyggelse 
og anlegg (ønsker samme formål som 

nærliggende bebyggelse)  
185: Sjørettet virksomhet, boder, brygger, 
naust mv. 

Arealstørrelse:  
51: ca. 4,2 daa 

185: ca. 3,2 daa 

Forslagsstiller:  
51: Håkon Vestberg 
185: Wenche Toivonen og Per Oscar 
Jonassen 

Beskrivelse av innspillet: Del av innspill 51 
og hele 185 utredes sammen da de er delvis 
overlappende. 
51: De båndlagte områdene ønskes endret 
til sjørettet virksomhet lik de andre 
eiendommene i området. Grønnstrukturen 

og kyststi bør ivaretas i reguleringsplan for 
området. 
185: Forslagsstiller ønsker at ny arealdel kan 
gi rom for oppføring av bryggeanlegg. 

Ortofoto med innspill 

 

Ortofoto med kommuneplan Kristiansand 
2011, kommunedelplan for Flekkerøya deler 

av strandsonen og innspill 

 
   

   

Tema Konsekvens Beskrivelse 

Miljø   

Naturmangfold 

 

 Oksøy Ryvingen landskapsvernområde har 

grense i midten av kilen. Prikkstarr (nær truet) 
registrert innerst i bukta. Hele området er 
kartlagt etter NiN metoden. Området er 
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kartlagt som svært viktig område for biologisk 
mangfold i kommunedelplanen.  

Vannmiljø  
 

 Berører ingen ferskvannsforekomster.  

Luftkvalitet   Ingen registret sone.  

Støy  Ingen registret sone. 

Klimagassutslipp fra 
arealbruksendringer 

 Området er klassifisert med arealressursene 
(AR5) bebygd, samferdsel, skog og hav. Full 
utbygging innebærer utslipp av 210,7 tonn 

CO2 ekvivalenter. Dette gir utslipp av 36,0 
tonn CO2 ekvivalenter per daa ubebygd areal. 

Forurenset grunn 
og sjøbunn  

 Ingen registreringer. Vært kystfiske frem til 
ca. 1970. Moderat til lav og usikker 
aktsomhetsgrad for radon. Mangler kartlegging 

av sulfidholdig berggrunn.  

Friluftsliv og 
grønnstruktur 

Innspill 51 Ligger i 100-metersbeltet langs sjø. Områdene 
som har LNF-formål er kartlagt og verdsatt 
som utfartsområde (del av området Murane) 
som svært viktig friluftslivsområde.  

Innspill 185 

Landskap 

 

 Ubebygd areal innerst i Grunnevågkilen, 

bebygd fritidseiendom og grøntbelte. I 
kommunedelplanen er området nærmest sjøen 
beskrevet som visuelt viktig grøntområde og 
har landskapselement som er vurdert som 
spesielt betydningsfulle å bevare uten ny 
bebyggelse. Ellers preger sjøbubebyggelsen 

Grunnevågkilen. 

Jordressurser (jordvern)  Ingen registreringer.  

Skogressurser  Deler er lauskog med høy bonitet. Ingen 
skogbruksinteresser.  

Grus, pukk og 
mineralressurser 

 Ingen registreringer.  

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 Registrerte kulturmiljøer for del av 51 og 185. 
Området er beskrevet som Flekkerøya vest. 
Lite bebyggelse, krigsminner (40l3) og har 

middels høy kulturhistorisk verdi. Registrert 
utydelige tufter etter husmannsplass fra 1600-
tallet innerst i kilen, ikke fredet.  
I innspillene er det oppgitt at det er rester i 
området etter tidligere fiskeri. Samt at 
områdene er gått ut fra eiendommer som ble 
brukt til fellesbeite, lagringsplasser for 

fiskebåter og utstyr i den tiden da det var 
vekselbruk som var hovednæringen på 
Flekkerøy.  

Samfunn   

Barn og unges 
oppvekstsvilkår  

 Oppgitt i innspillet at det bades i bukta. 
Bryggeanlegg kan øke bruken.  

Befolkningens helse og 
helsens fordeling i 
befolkningen  

 En eventuell nedbygging og privatisering av 
områdene vil kunne ha negativ påvirkning på 
allmennhetens bruk av området. Etablering av 
badeplasser er et positivt tiltak for 

befolkningens helse.  

Tilgjengelighet for alle til 
uteområder og gang- og 
sykkelveinett  

 Nedbygging og privatisering av området vil 
kunne ha negativ påvirkning på tilgjengelighet 
for alle. Etablering av badeplass kan øke 
tilgjengeligheten. 

Trafikksikkerhet 
 

 Bilveier på Vesterøya er smale og ikke 
tilrettelagt for myke trafikanter. Adkomst til 
områdene via lokale småveier. Avhengig av 
hva som eventuelt tillates må trafikksikkerhet 
ivaretas i en evt. reguleringsplan. I 
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trafikksikkerhetsplan 2019-2022 er gang- og 
sykkelvei langs fv. 8 på Vesterøya andre 

prioritet på strekningen Skudeviga - Kilura 
syd. Strekningen Kilura nord – Åndåskrysset 
har lavere prioritet (nr. 28). Kilura sør- Kilura 
nord har langsiktig prioritet.  

Transportbehov  Avhengig av hva som evt. tillates.  

Energiforbruk og 
energiløsninger 

 Utenfor konsesjonsområde.  

Sosial infrastruktur  Ikke relevant.  

Vann og avløp 
 

 Nær VA-anlegg, men om denne har nok 
kapasitet avhenger av hva som bygges ut. 
Dette må evt. utredes. 

Overordnede føringer    

Samsvar med overordnet 
arealstrategi 

 Avhengig av hva som evt. blir i området er 
innspillene både i strid og delvis i tråd med 
arealstrategi 7 om å bevare 100-metersbeltet 
langs sjø, og tilrettelegge for allmennhetens 
bruk av strandsonen.  

   

Risiko- og 
sårbarhetsanalyse  

Risiko Beskrivelse 

Ras og skred   Ingen kjent risiko.   

Flom og overvann   Ingen kjent risiko.   

Havnivåstigning og 
stormflo 

 Fare for stormflo og havnivåstigning for 
områdene nærmest sjøen. Må ivaretas i en 
evt. reguleringsplan.  

Andre uønskede 
hendelser 

 Ingen kjent risiko.   

   

Vurdering 

Delen som er nærmest sjøen er en del av kommunedelplan for Flekkerøya fra 1995. I denne 
planen er omsøkte areal gitt arealformål LNF-område med retningslinje om at brygge og 
anleggstiltak ikke bør tillates. Dette området er viktig som ubebygd landskap, er kartlagt 
som svært viktig område for biologisk mangfold og som svært viktig friluftslivsområde. Med 
bakgrunn i vurderinger gjort av området i kommunedelplanen, som foreslås videreført, og 

friluftslivs- og landskapshensyn vurderes det at den delen av innspillet nærmest sjøen om å 

endre formål til andre typer bebyggelse og anlegg ikke legges inn i kommuneplanen. 
Øvrig del av innspill 51 har i kommuneplanen LNF-formål og er kartlagt som svært viktig 
friluftslivsområde. Det foreslås å beholde dette arealet som et grønnstrukturbelte mellom 
bolig- og fritidsbebyggelsen. Etablert bebyggelse i innspill 185 beholdes med 
utbyggingsformål.    

Administrasjonens anbefaling 

Innspillene anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen. 

Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 
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Del av 51 og hele 159 Grunnevollkilen Flekkerøy 

Gnr/bnr: 

4/2,7,11,151,162,172,183,208,232,246,254  

Oversiktskart 

 
 

Sted/beliggenhet: Grunnevollkilen på 

Flekkerøy 

Dagens formål i kommuneplan: LNF, 
hensynssone grønnstruktur og hensynssone 
friluftsliv 
Kommunedelplan: bygge/anleggstiltak bør ikke 
tillates og kyststi 

Foreslått formål: Fritidsbebyggelse 

Arealstørrelse: ca. 5 daa 

Forslagsstiller:  

51: Håkon Vestberg 
159: Gunnar Larsen på vegne av fler 

Beskrivelse av innspillet: Del av innspill 51 og 
hele 159 utredes sammen da de gjelder 
samme areal og formål. 
Omsøkt område er en del av Kjære Fellesmark. 

Områdene ved Haraldsodden er tidligere skilt 
ut fra Kjære Fellesmark for at hver grunneier 
skulle få sin respektive eiendom for etablering 
av sjøbod og brygge. Forslagsstillerne ønsker 
at arealformål i ny arealdel blir fritidsbolig. I 
innspill 159 er det foreslått å beholde arealene 
langs strandsonen som LNF.   

Ortofoto med innspill 

 

Ortofoto med kommuneplan Kristiansand 
2011, kommunedelplan for Flekkerøya 

deler av strandsonen og innspill 

 
   

Tema Konsekvens Beskrivelse 

Miljø   

Naturmangfold 
 

 Oksøy Ryvingen landskapsvernområde har 
grense i midten av kilen. Registrert naturtypen 

Kystlynghei (Lonnane) av svært lav kvalitet i del 
av området. Hele området er kartlagt etter NiN 
metoden. 

Vannmiljø  Berører ingen ferskvannsforekomster.  

Luftkvalitet   Ingen registret sone.  

Støy  Ingen registret sone. 

Klimagassutslipp fra 
arealbruksendringer 

 Området er klassifisert med arealressursene 
(AR5) bebygd, samferdsel, skog, åpen fastmark 
og hav. Full utbygging innebærer utslipp av 8,8 
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tonn CO2 ekvivalenter. Dette gir utslipp av 2,3 
tonn CO2 ekvivalenter per daa ubebygd areal. 

Forurenset grunn 
og sjøbunn  

 Ingen registreringer. Vært kystfiske frem til ca. 
1970. Moderat til lav og usikker aktsomhetsgrad 
for radon. Mangler kartlegging av sulfidholdig 

berggrunn.  

Friluftsliv og 
grønnstruktur 

 Ligger i 100-metersbeltet langs sjø. Del av 51 
og 159 grenser mot Beltevika som er statlig 
sikret friområde. Områdene som har LNF-formål 
er kartlagt og verdsatt som utfartsområde (del 
av området Murane) som svært viktig 

friluftslivsområde.  

Landskap 
 

 Ubebygd areal i Grunnevågkilen. I 
kommunedelplanen er området beskrevet som 
visuelt viktige grøntområder. Omsøkte areal har 
landskapselement som er vurdert som spesielt 
betydningsfulle å bevare uten ny bebyggelse. 

Ellers preger sjøbubebyggelsen Grunnevågkilen. 

Jordressurser (jordvern)  Ingen registreringer.  

Skogressurser  Deler er lauskog med høy bonitet. Ingen 
skogbruksinteresser.  

Grus, pukk og 
mineralressurser 

 Ingen registreringer.  

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 Registrerte kulturmiljøer for del av av 51 og 
159. Krigsminnelokalitet, KPAD, buffersone 
(41n3) har middels høy kulturhistorisk verdi. I 

innspillene er det oppgitt at det er rester i 
området etter tidligere fiskeri. Samt at 
områdene er gått ut fra eiendommer som ble 
brukt til fellesbeite, lagringsplasser for 
fiskebåter og utstyr i den tiden da det var 
vekselbruk som var hovednæringen på 

Flekkerøy.  

Samfunn   

Barn og unges 
oppvekstsvilkår  

 Delene innerst i bukta er brukt til bading.   

Befolkningens helse og 
helsens fordeling i 
befolkningen  

 En eventuell nedbygging og privatisering av 
områdene i 100-metersbeltet vil kunne ha 
negativ påvirkning på allmennhetens bruk av 
området. Gjennom dette området er det 
manglende forbindelse for Kyststi.  

Tilgjengelighet for alle 
til uteområder og gang- 
og sykkelveinett  

 Nedbygging og privatisering av området vil 
kunne ha negativ påvirkning på tilgjengelighet 
for alle. 

Trafikksikkerhet 
 

 Bilveier på Vesterøya er smale og ikke 
tilrettelagt for myke trafikanter. Adkomst til 
områdene via lokale småveier. Avhengig av hva 

som eventuelt tillates må trafikksikkerhet 
ivaretas i en evt. reguleringsplan. I 
trafikksikkerhetsplan 2019-2022 er gang- og 
sykkelvei langs fv 8 på Vesterøya andre prioritet 
på strekningen Skudeviga - Kilura syd. 
Strekningen Kilura nord – Åndåskrysset har lav 

prioritet (nr. 28). Kilura sør- Kilura nord har 
langsiktig prioritet.  

Transportbehov  Avhengig av hva som evt. tillates.  

Energiforbruk og 
energiløsninger 

 Utenfor konsesjonsområde.  

Sosial infrastruktur  Ikke relevant.  

Vann og avløp 
 

 Nær VA-anlegg, men om denne har nok 
kapasitet avhenger av hva som bygges ut. 
Dette må evt. utredes. 

Overordnede føringer    
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Samsvar med 
overordnet arealstrategi 

 I strid med arealstrategi 7 om å bevare 100-
metersbeltet langs sjø, og tilrettelegge for 

allmennhetens bruk av strandsonen.  

   

Risiko- og 
sårbarhetsanalyse  

Risiko Beskrivelse 

Ras og skred   Ingen kjent risiko.  

Flom og overvann   Ingen kjent risiko. 

Havnivåstigning og 
stormflo 

 Fare for stormflo og havnivåstigning for 
områdene nærmest sjøen. Kan ivaretas i en evt. 
reguleringsplan.  

Andre uønskede 
hendelser 

 Ingen kjent risiko. 

   

Vurdering 

Området er en del av kommunedelplan for Flekkerøya fra 1995. I denne planen er omsøkte 
areal gitt arealformål LNF-område med retningslinje om at bygge og anleggstiltak ikke bør 

tillates. Området er viktige som ubebygd landskap, og er kartlagt som svært viktig 
friluftslivsområde. Med bakgrunn i vurderinger gjort av området i kommunedelplanen, som 

foreslås videreført, og friluftslivs- og landskapshensyn vurderes det at innspillet ikke legges 
inn i kommuneplanen. 

Administrasjonens anbefaling 

Innspillet anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen. 

Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 
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72   Rosselandsvegen 29  

Gnr/bnr: 575/77 Oversiktskart

 

Sted/beliggenhet: Rosseland 

Dagens formål i kommuneplan: Eksisterende 
boligbebyggelse 
Reguleringsplan: Uregulert 

Foreslått formål: LNF 

Arealstørrelse: 3,7 daa 

Forslagsstiller: Anstein Birkeland 

Beskrivelse av innspillet: Boligeiendom på ca. 
3,5 daa vist som eksisterende byggeområde i 
gjeldende kommuneplan. Forslagsstiller 

ønsker at eiendommen får arealformålet LNF i 
ny arealdel.   

Ortofoto med innspill

 

Ortofoto med kommuneplan Songdalen 

2012 og innspillet

 
   

Tema Konsekvens Beskrivelse 

Miljø   

Naturmangfold  Ingen registreringer 

Vannmiljø  
 

 Møllebekken går like sør for tomta, men 
berøres ikke av eksisterende bygg. Innefor 
areal til vernet vassdrag. 

Luftkvalitet   Ingen registrert sone. 

Støy  Nær gul støysone.  

Klimagassutslipp fra 
arealbruksendringer 

 Innspillet vil ikke endre på dagens situasjon  

Forurenset grunn 
og sjøbunn  

 Eksisterende boligeiendom. 

Friluftsliv og 
grønnstruktur 

 Eksisterende boligeiendom. 

Landskap  Innspillet medfører ikke endringer i landskap. 

Jordressurser (jordvern)  Eksisterende boligeiendom. Området grenser 
inntil fulldyrket areal. Kan være en fordel å 
tilbakeføre til LNF i forhold til tilgrensende 

jordbruksareal. 

Skogressurser  Eksisterende boligeiendom. 

Grus, pukk og 
mineralressurser 

 Eksisterende boligeiendom. 

Kulturminner og 

kulturmiljø  

 Del av område med kulturmiljø med middels 

høy kulturhistorisk verdi (31e3). Området er 
beskrevet som flere Torridalstun, noe nyere 
bebyggelse, men eldre bygninger av høy 
verdi.  

Samfunn   



18 
 

Barn og unges 
oppvekstsvilkår  

 Området ligger tett på skole, men 
skolestruktur er i endring. Ønsker uansett ikke 

endret funksjon fra eksisterende. 

Befolkningens helse og 
helsens fordeling i 

befolkningen  

 Påvirker ikke dette tema 
 

Tilgjengelighet for alle til 
uteområder og gang- og 
sykkelveinett  

 Påvirker ikke dette tema 

Trafikksikkerhet  Påvirker ikke dette tema 

Transportbehov 
 

 Ligger tett på kollektivtilbud langs E39, men 
med videreføring vil ikke dette tema være så 
aktuelt. 

Energiforbruk og 

energiløsninger 

 Utenfor konsesjons- og dekningsområde 

Sosial infrastruktur 
 

 Skole og barnehage i nærheten, men 
skolestruktur er under endring. 

Vann og avløp  Eiendom er tilknyttet kommunal VA i dag. 

Overordnede føringer    

Samsvar med overordnet 
arealstrategi 

 Tomta ligger allerede som eksisterende 
boligareal. Det er ikke spesielle landbruks- 
eller skogressurser som skulle tilsi at det er 
fornuftig å omdisponere til LNF. 

   

Risiko- og 
sårbarhetsanalyse  

Risiko Beskrivelse 

Ras og skred   Ligger i område med mulighet for 

sammenhengende forekomster av marin leire. 
Innenfor aktsomhetsområde for snøskred og 
løsmasseskred. 

Flom og overvann   Deler av eiendommen er berørt av 
aktsomhetsområde for flom.  

Havnivåstigning og 
stormflo 

 Ingen risiko.  

Andre uønskede 
hendelser 

 Ingen kjent risiko.  

   

Vurdering 

Forslagsstiller ønsker at tomta endrer formål til LNF. En endring til LNF kan være 
hensiktsmessig for tilgrensende jordbruksareal, men dette er en eksisterende boligtomt, og 

slik innspillet forstås er det ønskelig å beholde eiendommen med den ene boligen slik den 
ligger. Det kommer tydelig frem at det ikke ønskes ytterligere utbygging av tomta. Arealet 
er avsatt til eksisterende bebyggelse i gjeldende kommuneplan, og det stemmer med 
arealbruken. Ytterligere utbygging og fortetting av tomta vil kreve grunneieres samtykke og 
utarbeidelse av reguleringsplan. En omdisponering til LNF virker dermed lite hensiktsmessig. 

Administrasjonens anbefaling 

Innspillet anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen.  

Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 
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74     Oftenes, regulert skoletomt 

Gnr/bnr: 431/154 Oversiktskart 

 
 

Sted/beliggenhet: Oftenes, del av 
Kjellandsheia i Søgne 

Dagens formål i kommuneplan: Offentlig 
og privat tjenesteyting, framtidig. 
Reguleringsplan: Undervisning. 
Områderegulering for Kjellandsheia, syd 
(2015).  

Foreslått formål: Kombinert formål 
bolig/næring (handel – nærbutikk)  

Arealstørrelse: 26 daa 

Forslagsstiller: Leif Salthaug 

Beskrivelse av innspillet: Omsøkt areal har 
vært tiltenkt framtidig skoletomt. 
Forslagsstiller skriver at han ikke har fått 
svar fra kommunen om byggestart for ny 
skole. Ønsker derfor at arealformålet i ny 

arealdel endres til en kombinasjon av 

næring og bolig der næringsdelen foreslås 
som nærbutikk for Kjellandsheia og 
Ausviga. 

Ortofoto med innspill

 

Ortofoto med kommuneplan Søgne 2018 og 
innspillet

 
   

Tema Konsekvens Beskrivelse 

Miljø   

Naturmangfold  Ingen registreringer 

Vannmiljø   Bekk gjennom området (del av Torvefjorden 
bekkefelt). Allerede avsatt og regulert til 
bebyggelse.  

Luftkvalitet   Ikke i kartlagt luftsone. 

Støy  Ikke i kartlagt støysone 

Klimagassutslipp fra 
arealbruksendringer 

 Området er klassifisert med arealressursene 
(AR5) fulldyrka jord, skog, åpen fastmark og 
ferskvann. Full utbygging innebærer utslipp av 
880 tonn CO2 ekvivalenter. Dette gir utslipp av 

33,3 tonn CO2 ekvivalenter per daa ubebygd 
areal. Arealet er imidlertid allerede avsatt til 
utbygging.  

Forurenset grunn 
og sjøbunn  

 Ikke relevant 

Friluftsliv og 
grønnstruktur 

 Turveier gjennom området, men regulert til 
utbygging med tilhørende infrastruktur. 

Landskap 
 

 Ligger oppe på en høyde, og noe eksponert, men 
allerede regulert til utbygging. 
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Jordressurser 
(jordvern) 

 Noe dyrkbar mark i kantene, men helt marginalt 
og uansett allerede regulert til utbygging. 

Skogressurser  Grunnlent barskog på det meste av området, 
men allerede regulert til utbygging. 

Grus, pukk og 
mineralressurser 

 Ingen registreringer 

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 Fornminne like øst for området, men det er sikret 
i reguleringsplan. 

Samfunn   

Barn og unges 
oppvekstsvilkår  

 Innspillet omhandler omdisponering av en 
eksisterende skoletomt. Nødvendig arealreserve 
dersom det med økt utbygging i området blir 
behov for ny skole.  

Befolkningens helse og 
helsens fordeling i 
befolkningen  

 Skole med skolegård kan være viktig for 
nærmiljøet, kort vei til skole og som 
samlingsplass.  

Tilgjengelighet for alle 
til uteområder og gang- 
og sykkelveinett  

 Å beholde som skoletomt vil gi kortere avstand til 
skole dersom det med økt utbygging blir behov 
for denne. 

Trafikksikkerhet 
 

 Ubebygd området i dag. Trafikksikkerhet må 
ivaretas i videre planarbeid.  

Transportbehov 
 

 Bilbasert boligområde. 2 av 14 poeng i 
Kristiansandsmodellen. Ikke veldig godt utbygd 

kollektivdekning nå, men kan muligens øke med 
økt utbygging av boliger på Kjellandsheia. 
Etablering av lokalbutikk kan bidra til å redusere 
trafikk noe, men mange vil likevel benytte 
privatbil til jobb o.l.  

Energiforbruk og 

energiløsninger 

 Utenfor deknings- og konsesjonsområdet 

Sosial infrastruktur 
 

 Det er god skole- og barnehagekapasitet i vestre 
deler av Søgne. Innspillet omhandler 
omdisponering av en eksisterende skoletomt. 
Nødvendig arealreserve dersom det blir behov for 

ny skole i området. 

Vann og avløp 

 

 Eiendom ligger nær kommunal VA-anlegg som 

har kapasitet for noe utbygging. Fremtidig 
kapasitet vil avklares med videre utbygging 
nordover. 

Overordnede føringer    

Samsvar med 
overordnet arealstrategi 

 Området ligger et stykke fra Lunde og Tangvall 
sentrum med alle fasiliteter og god dekning på 
kollektivtilbudet. Er i strid med ATP. Men området 
er allerede regulert og del av et større 

utbyggingsområde. Omdisponering vil være 
avhengig av framtidig infrastruktur.  

   

Risiko- og 
sårbarhetsanalyse  

Risiko Beskrivelse 

Ras og skred   Deler av området har mulighet for 
sammenhengende forekomster av marin leire.  

Flom og overvann   Aktsomhetsområde for flom langs bekken.  

Havnivåstigning og 

stormflo 

 Ingen risiko. 

Andre uønskede 
hendelser 

 Ingen kjent risiko. 

 

 

  

Vurdering 

Området er allerede avklart til utbygging som tjenesteyting og fremtidig skoletomt. En 
bortregulering av tjenesteyting vil kunne slå ut negativt dersom fremtidig utbygging på 

Kjellandsheia utløser et skolebehov i området. Dette anses som en nødvendig arealreserve. 
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Det er derfor ikke aktuelt å endre til bolig eller næringsformål, men andre former for 
tjenesteyting kan vurderes.  

Administrasjonens anbefaling 

Innspillet anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen.  

Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 
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89 og 95 Kvitefjell, Flekkerøy 

Gnr/bnr: 1/618 Oversiktskart 

 

Sted/beliggenhet: Kvitefjell, Flekkerøy 

Dagens formål i kommuneplan: LNF 
Reguleringsplan: uregulert 

Foreslått formål: Bolig 

Arealstørrelse: 3,8 daa 

Forslagsstiller: Erlend Kårikstad Nilsen (86) og 
Roger Kristiansen (95) 

Beskrivelse av innspillet: Forslagsstiller ønsker 
at arealformål i ny arealdel blir bolig og ser for 
seg 2 eneboliger. 

Ortofoto med innspill 

 

Ortofoto med kommuneplan Kristiansand 
2011 og innspillet 

 
   

Tema Konsekvens Beskrivelse 

Miljø   

Naturmangfold  Ingen registreringer.  

Vannmiljø   Ingen registrerte vannressurser i området. 

Luftkvalitet   Berøres ikke av kartlagte luftsoner. 

Støy  Ikke i støyutsatt område 

Klimagassutslipp fra 
arealbruksendringer 

 Området er klassifisert med arealressursene 
(AR5) bebygd og åpen fastmark. Full 

utbygging innebærer utslipp av 0,8 tonn CO2 

ekvivalenter. Dette gir utslipp av 0,4 tonn CO2 
ekvivalenter per daa ubebygd areal 

Forurenset grunn 
og sjøbunn  

 Ikke forurenset grunn i området. Mangler 
kartlegging av sulfidholdig berggrunn.  

Friluftsliv og 
grønnstruktur 

 Området er en åpen grønn slette i et etablert 
boligfelt, og er en viktig grønn lunge for 
befolkningen.   

Landskap 
 

 Fremstår som et åpent rom blant 
boligbebyggelsen, men en nedbygging vil ikke 

påvirke landskapet i vesentlig grad. 

Jordressurser (jordvern)  Fremstår som et delvis oppdyrket jorde, men 
er ikke registrert som dyrket eller dyrkbar 
mark. 

Skogressurser  Ingen skogressurser. 
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Grus, pukk og 
mineralressurser 

 Inge registrerte forekomster. 

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 Ingen registrerte funn. 

Samfunn   

Barn og unges 
oppvekstsvilkår  

 Åpen slette midt i et boligfelt. Barn og unges 
bruk av området kan ikke utelukkes. Området 
ligger tett på skole med tilstøtende 
lekearealer, og ca. 1,5 km til ungdomsskolen 
med idrettsanlegg. 

Befolkningens helse og 
helsens fordeling i 
befolkningen  

 Ingen spesielle kvaliteter her i dag, men en 
nedbygging av en liten grønn lunge kan 
reduserer tilgangen på grønnstruktur for 
befolkningen.  

Tilgjengelighet for alle til 
uteområder og gang- og 
sykkelveinett  

 Vil ikke ha vesentlige konsekvenser for 
tilgjengelighet. 

Trafikksikkerhet 
 

 Ligger langs en lokal boligvei. Gang- og 
sykkelsti langs hovedveien på øya. 

Transportbehov 
 

 Får 7 av 14 poeng i Kristiansandsmodellen. 
Ligger tett på bussholdeplass på sentralt på 
Flekkerøya som er endestasjon for metroruta 
M1 med god frekvens. Ikke gang- og 
sykkelvei gjennom tunnelen, men utbygd 
langs hovedveien Østerøya.  

Energiforbruk og 
energiløsninger 

 Utenfor konsesjons- og dekningsområdet 

Sosial infrastruktur 
 

 200 m til barneskole og 1,5 km til 
ungdomsskole. Flere barnehager i nærheten. 
Skolekapasitet er sårbar for endringer. 

Vann og avløp 
 

 VA-anlegg har kapasitet til 2 boliger. Generelt 
er kapasitet for spillvann på Flekkerøya 
begrenset. 

Overordnede føringer    

Samsvar med overordnet 
arealstrategi 

 Vurderes å være i tråd med pkt. 2 – prioritere 
fortetting nær senterområdene. 250 meter til 

senterområdet på Flekkerøy. Vurderes å være 
i strid med arealstrategi 7 om å sikre og 
videreutvikle lokal grønnstruktur 

   

Risiko- og 
sårbarhetsanalyse  

Risiko Beskrivelse 

Ras og skred   Ingen kjent risiko.  

Flom og overvann   Ingen kjent risiko. 

Havnivåstigning og 
stormflo 

 Ingen kjent risiko. 

Andre uønskede 

hendelser 

 Høyspent i området. 

   

Vurdering 

Området er et gammelt jorde, som er beholdt ubebygd i et ellers utbygd og fortettet 
boligfelt. En fortetting av området er i tråd med arealstrategiens pkt. 2, men i strid med 
arealstrategi 7 om å sikre og videreutvikle lokal grønnstruktur. Det er ønskelig å beholde 

grønnstrukturen i området, og hensynet til lokal grønnstruktur veier tyngst.   

Administrasjonens anbefaling 

Innspillet anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen. 

Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 
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93    Østerøya, Flekkerøy 

Gnr/bnr: 3/78 Oversiktskart 

 

Sted/beliggenhet: Østerøya, Flekkerøy 

Dagens formål i kommuneplan: LNF 
Reguleringsplan: Uregulert 

Foreslått formål: Bolig  

Arealstørrelse: 1,6 daa 

Forslagsstiller: Gunhild og Stein Lindvik, 
Roger Kristiansen 

Beskrivelse av innspillet: Arealformål i 
gjeldende arealdel er LNF. Forslagsstiller 
ønsker at arealformål i ny arealdel blir bolig 

og antyder 1-2 nye boliger 

Ortofoto med innspill

 

Ortofoto med kommuneplan Kristiansand 2011 
og innspillet

 
   

Tema Konsekvens Beskrivelse 

Miljø   

Naturmangfold 

 

 Ligger helt øst i et større leveområde for flere 

fuglearter av nasjonal forvaltningsinteresse, 
både nær trua, trua og ansvarsarter 
(steinvender, grønnfink) men selve 
innspillsområdet vurderes å ikke å være 
vesentlig for denne funksjonen. 

Vannmiljø   Inge registrerte vannressurser 

Luftkvalitet   Ikke berørt av kartlagte luftsoner. 

Støy  Ligger delvis i rød og gul støysone fra fylkesvei. 

Klimagassutslipp fra 

arealbruksendringer 

 Området er klassifisert med arealressursene 

(AR5) bebygd areal, fulldyrka og skog. Full 
utbygging innebærer utslipp av 16,2 tonn CO2 

ekvivalenter. Dette gir utslipp av 11,3 tonn CO2 
ekvivalenter per daa ubebygd areal.  

Forurenset grunn 

og sjøbunn  

 Ikke registrert forurenset grunn. Mangler 

kartlegging av sulfidholdig berggrunn.  

Friluftsliv og 
grønnstruktur 

 Ingen funksjon for friluftsliv. Området inngår i 
sammenhengende grønt landskapsområde og 
oppfattes som del av kulturlandskapet langs 
veien.  

Landskap 
 

 Området er preget av boligbebyggelse i dag, 
men grøntdraget danner et viktig landskapsrom 
med dyrka mark/ hage som er verdifullt å 
bevare. 
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Jordressurser (jordvern)  Registrert som dyrket mark, men er i dag hage 
for eksisterende bolig. Tidligere del av småbruk.  

Skogressurser  Ikke registrert skogressurser 

Grus, pukk og 

mineralressurser 

 Ingen registrerte ressurser 

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 Registrert fornminne nord for det aktuelle 
området, men det er sikret i vedtatt 
reguleringsplan for Lindebø – Skålevik, areal B. 

Samfunn   

Barn og unges 
oppvekstsvilkår  

 Under 1 km til skole med lekeareal, og til 
ungdomsskolen med store idrettsareal. Gang og 
sykkelvei langs Østerøya, på samme side som 
eiendommen. 

Befolkningens helse og 
helsens fordeling i 
befolkningen  

 Begrenset påvirkning. 
 

Tilgjengelighet for alle 
til uteområder og gang- 
og sykkelveinett  

 Utbygging vil ikke endre tilgjengelighet. 

Trafikksikkerhet 
 

 Det er utbygd gang og sykkelvei i området og 
god sikt. 

Transportbehov 
 

 Får 5 av 14 poeng i Kristiansandsmodellen. Noe 
busstilbud i området, men endestasjon på 

metrolinja M1 ligger ca. 1 km unna. Utbygd 
gang- og sykkelsystem. 

Energiforbruk og 
energiløsninger 

 Utenfor konsesjons- og dekningsområdet 

Sosial infrastruktur 

 

 Under 1 km til både barne- og ungdomsskole, 

barnehager i nærheten. Skolekapasitet er 
sårbar for endringer. 

Vann og avløp 
 

 VA-anlegg har kapasitet til 2 boliger. Generelt 
er kapasitet for spillvann på Flekkerøya 
begrenset. 

Overordnede føringer    

Samsvar med 
overordnet arealstrategi 

 Delvis i samsvar med arealstrategiens pkt. 2, 
fortetting i eksisterende boligområder. Men 

ligger ikke helt tett på senterområdet.  

   

Risiko- og 
sårbarhetsanalyse  

Risiko Beskrivelse 

Ras og skred   Ingen kjent risiko.  

Flom og overvann   Ingen kjent risiko.  

Havnivåstigning og 
stormflo 

 Ingen kjent risiko.  

Andre uønskede 
hendelser 

 Ingen kjent risiko.  

   

Vurdering 

Området fungerer i dag som hage på en stor eneboligtomt. Forslagsstiller ønsker å bygge 1-
2 nye boliger. Området er preget av boligbebyggelse i dag, men grøntdraget danner et viktig 
landskapsrom ned dyrka mark/hage som er verdifullt å bevare.  

Administrasjonens anbefaling 

Innspillet anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen.  

Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 
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96    Urane, Flekkerøy 

Gnr/bnr: 5/5 Oversiktskart

 

Sted/beliggenhet: Urane ved Berg, 
Flekkerøy 

Dagens formål i kommuneplan: Delvis 
Bebyggelse og anlegg, delvis LNF 
Reguleringsplan: Uregulert 

Foreslått formål: Bolig 

Arealstørrelse: 10,5 daa 

Forslagsstiller: Møvik Byggtjenester på 
vegne av Arne Salvesen 

Beskrivelse av innspillet: Forslagsstiller 

ønsker at hele arealet vises som 
boligformål i ny arealdel. Det antydes 2-5 
nye boenheter. 

Ortofoto med innspill

 

Ortofoto med kommuneplan Kristiansand 2011 
og innspillet 

 
   

Tema Konsekvens Beskrivelse 

Miljø   

Naturmangfold  Ingen registreringer på denne eiendommen. 

Vannmiljø  Ingen registrerte forhold. 

Luftkvalitet   Utenfor kartlagte luftsoner 

Støy  Berøres ikke av kartlagte støysoner. 

Klimagassutslipp fra 

arealbruksendringer 

 Området er klassifisert med arealressursene 

(AR5) bebygd areal, samferdsel og skog. Full 
utbygging innebærer utslipp av 184,3 tonn CO2 

ekvivalenter. Dette gir utslipp av 32,4 tonn CO2 
ekvivalenter per daa ubebygd areal. 

Forurenset grunn 

og sjøbunn  

 Ingen registreringer. Mangler kartlegging av 

sulfidholdig berggrunn.  

Friluftsliv og 
grønnstruktur 

 Et lite område helt nord på tomta er registret 
som potensielt tilgjengelig strandsone, men 
arealene foran tomta ned mot sjøen er 
nedbygd. I ytterkanten av tomtas østlige del går 
det et stitråkk, som hovedsakelig gir tilgang til 

hytter. Arealet er en del av en 
sammenhengende grønnstruktur Kilura og det 
er vist kyststi over eiendommen (vist som 
manglede forbindelse).  

Landskap 

 

 Eiendommen ligger bak en terrengrygg som er 

bebygd ut mot sjøen, og vil dermed ikke bli 
eksponert. Området danner et internt 
landskapsrom. 

Jordressurser (jordvern)  Ikke registrert jordbruksressurser 
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Skogressurser  Ikke registrert skogressurser 

Grus, pukk og 

mineralressurser 

 Ingen registrerte ressurser 

Kulturminner og 

kulturmiljø  

 Deler av området er registrert som kulturmiljø 

med middels høy kulturhistorisk verdi. 
Flekkerøya Grønneviga og omegn (40m3) og 
Flekkerøya, Skylleviga og Kjære (40e3) som er 
betegnet viktige kulturmiljøer regulert til 
hensynssone i KPAD, men mange 
dispensasjoner har ført til redusert verdi.  

Samfunn   

Barn og unges 
oppvekstsvilkår  

 Det mangler trafikksikker skolevei på vestre del 
av Flekkerøy.  

Befolkningens helse og 

helsens fordeling i 
befolkningen  

 Utbygging vil ikke påvirke folkehelsa vesentlig. 

 

Tilgjengelighet for alle 
til uteområder og gang- 
og sykkelveinett  

 Det er ikke utbygd tilbud for gående og 
syklende på vestre del av øya.  

Trafikksikkerhet 
 

 Det er ikke utbygd tilbud for gående og 
syklende på vestre del av øya. Veistrukturen er 
dårlig. I trafikksikkerhetsplan 2019-2022 er 
gang- og sykkelvei langs fv. 8 på Vesterøya 
andre prioritet på strekningen Skudeviga - 
Kilura syd. Strekningen Kilura nord – 
Åndåskrysset har lav prioritet (nr. 28). Kilura 

sør- Kilura nord har langsiktig prioritet. 

Transportbehov 
 

 Får 2 av 14 poeng i Kristiansandsmodellen. 2 
km til metrostopp for linje M1.  

Energiforbruk og 

energiløsninger 

 Utenfor konsesjons- og dekningsområde 

Sosial infrastruktur 
 

 Skolekapasitet på Flekkerøy er sårbar. God 
barnehagekapasitet. 2-2,5 km til skole og 
barnehage. 

Vann og avløp 
 

 VA-anlegg har kapasitet til 2-5 boliger. Generelt 
er kapasitet for spillvann på Flekkerøya 

begrenset. 

Overordnede føringer    

Samsvar med 

overordnet arealstrategi 

 Innspillet åpner for fortetting i allerede etablerte 

bebygde områder, men det ligger 2 km fra 
senterområdet og kan derfor ikke defineres som 
«nær» dette. Også i strid med arealstrategi 7 
om å sikre og videreutvikle lokal grønnstruktur.  

   

Risiko- og 
sårbarhetsanalyse  

Risiko Beskrivelse 

Ras og skred   Ingen kjent risiko.  

Flom og overvann   Ingen kjent risiko. 

Havnivåstigning og 
stormflo 

 Ingen kjent risiko. 

Andre uønskede 
hendelser 

 Ingen kjent risiko. 

   

Vurdering 

Eiendommen er en del av en sammenhengende grønnstruktur, og det er vist kyststi over 
eiendommen. Området vil i stor grad bli bilbasert. Innspillet er i strid med arealstrategi 7, 

om å sikre og videreutvikle lokal grønnstruktur, og anbefales derfor ikke.   

Administrasjonens anbefaling 

Innspillet anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen.  

Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 
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104 og 286    Skjærelia 

Gnr/bnr: 474/5, 59 og 90 (21 og 35) Oversiktskart

 

Sted/beliggenhet: Ved Tofteland bru 

Dagens formål i kommuneplan: LNF 
Reguleringsplan: Uregulert 

Foreslått formål: Bolig 

Arealstørrelse: 79,3 daa (inkludert mulige 

tilleggsareal i sør for adkomst) 

Forslagsstiller: Hellesund Drift AS 

Beskrivelse av innspill 104: Forslagsstiller 
ønsker at arealformål i ny arealdel blir bolig 
(og barnehage dersom aktuelt). Anslår minst 

40-50 boenheter – flere hvis 
flermannsboliger. Forslaget ble spilt inn til 
arbeidet med gjeldende arealdel for Søgne 
(vedtatt 2018), men ble nedstemt med 
begrunnelse i stor nok tomtereserve. Ønsker 
at det tas inn som fremtidig boligreserve.  

 

Dokument 286 etterspør begrunnelse for 
administrasjonen sin anbefaling om å sile bort 
innspill 104. 

Ortofoto med innspill

 

Ortofoto med kommuneplan Søgne 2018 og 
innspillet

 
   

Tema Konsekvens Beskrivelse 

Miljø   

Naturmangfold  Ingen kjente registeringer. 

Vannmiljø  
 

 Ligger i nedbørsfeltet for Søgneelva, men mer 
enn 50 m unna. Vil ikke påvirke negativt. 

Luftkvalitet   Utenfor kartlagte luftsoner.  

Støy 
 

 Ikke berørt av støysoner. Gul støysone langs 
Søgneveien.  

Klimagassutslipp fra 
arealbruksendringer 

 Området er klassifisert med arealressursene 
(AR5) bebygd, samferdsel, fulldyrka jord, 

skog og åpen fastmark. Full utbygging 
innebærer utslipp av 2577 tonn CO2 

ekvivalenter. Dette gir utslipp av 33,0 tonn 
CO2 ekvivalenter per daa ubebygd areal. 

Forurenset grunn 

og sjøbunn  

 Ubebygd område. Ikke innenfor 

aktsomhetssone for radon. Mangler 
kartlegging av sulfidholdig berggrunn.  

Friluftsliv og 
grønnstruktur 

 Turområde med etablerte stier. Ikke svært 
mye i bruk. Mer friluftslivsaktivitet lenger 
nord.  
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Landskap 
 

 Området ligger på en markert åsrygg. Det er 
ca. 40 m høydeforskjell fra Søgneveien og opp 

på toppen. Kupert terreng. 

Jordressurser (jordvern)  Jordbruksjord påvirkes ikke i selve 
byggefeltet, men det er vist mulige 

tilleggsareal blant annet for å få til en 
adkomst til området og disse ligger på dyrka 
mark. Innspillsområdet ligger nær opp til 
aktivt landbruksområde på Tjomsemoen, og 
boligbygging kan komme i konflikt med 
landbruksinteressene. Byggegrense på 25 
meter må ivaretas.  

Skogressurser  Produktiv, grunnlendt blandingsskog, men 
marginalt når det gjelder skogsdrift. 

Grus, pukk og 
mineralressurser 

 Ikke registrerte mineralressurser. 

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 Rohaven mitraljøsestilling og 
panservernkanon – militært anlegg fra 1. 
verdenskrig. Ikke fredet.  

Samfunn   

Barn og unges 
oppvekstsvilkår  

 Store turområder tett på, men ingen etablerte 
lekeplasser. Ca. 2 km til Nygård skole og 1 
km til Tangvall sentrum. Ikke gang- og 
sykkelvei langs Søgneveien. 

Befolkningens helse og 
helsens fordeling i 

befolkningen  

 Området skårer rundt gjennomsnittet på 
samlede levekår. Et stykke til nærfunksjoner.  

 

Tilgjengelighet for alle til 
uteområder og gang- og 
sykkelveinett  

 Ikke gang- og sykkelvei i området.  

Trafikksikkerhet 
 

 Søgneveien er smal og til dels dårlig sikt i 
området. Ikke tilbud for gående og syklende 
forbi selve området. Det er skissert tre mulige 
adkomster. I trafikksikkerhetsplan 2018-2020 
er gang- og sykkelvei langs fv. 456 fra 
Stauslandsveien til Tangvall (over 

Tjomsemoen) beskrevet som tiltak. Deler er 

regulert.   

Transportbehov 
 

 Får 7 av 14 poeng i Kristiansandsmodellen. 
Det er et begrenset busstilbud forbi området, 
og 1 km til Tangvall med vesentlig bedre 
kollektivtilbud.  

Energiforbruk og 
energiløsninger 

 Utenfor deknings- og konsesjonsområdet. 

Sosial infrastruktur 
 

 I underkant av 2 km til barneskole, og ca. 1,5 
km til ungdomsskole. Ca. 2 km til barnehage 
vest for Tangvall. God skolekapasitet i Søgne. 

Vann og avløp 
 

 Eksisterer kommunale VA-anlegg nær 
området, men disse har ikke nok kapasitet. 
Betydelig investering må foretas. 

Overordnede føringer    

Samsvar med overordnet 
arealstrategi 

 I strid med arealstrategi 2, da dette er 
feltutbygging et stykke unna 

sentrumsområdene på Tangvall.  

   

Risiko- og 
sårbarhetsanalyse  

Risiko Beskrivelse 

Ras og skred   Ingen kjent risiko.  

Flom og overvann   Ingen kjent risiko. 

Havnivåstigning og 
stormflo 

 Ingen kjent risiko. 
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Andre uønskede 
hendelser 

 Ingen kjent risiko. 

   

Vurdering 

En større feltutbygging ca. 1 km fra Tangvall sentrum. Krever større terrenginngrep og 
oppgradering av infrastruktur. Området har også vært vurdert tidligere i gamle Søgne 
kommune der økt boligbygging nær opp til aktive jordbruksområder på Tjomsemoen ble 
problematisert, da det kan gi økt konflikt. Vurderes å ikke ligge tett nok på sentrum til å 
være i tråd med strategiens pkt. 2 og 6.  

Administrasjonens anbefaling 

Innspillet anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen.  

Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 
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110    Amfenes – vest  

Gnr/bnr: 424/15, 19, 22, 31, 89, 90 og 93 Oversiktskart

 

Sted/beliggenhet: På vestsida av Amfeneset 

Dagens formål i kommuneplan: Spredt 
boligbebyggelse 
Reguleringsplan: Uregulert 

Foreslått formål: Bolig 

Arealstørrelse: 4,8 daa 

Forslagsstiller: Arkicon AS for Kenneth 
Fidjeland m.fl. 

Beskrivelse av innspillet: Det er i dag seks 
hytter/boliger innenfor angitt område. Ønsker 

at formålet endres til bebyggelse og anlegg da 
dette samsvarer bedre med reell bruk. Det er 
evt. mulig med fortetting, men det er 
formålsendring som er hovedintensjon med 
innspillet. Mener det må være samme formål 
her som på andre siden av Amfenesveien.  

Ortofoto med innspill

 

Ortofoto med kommuneplan Søgne 2018 og 

innspillet

 
   

Tema Konsekvens Beskrivelse 

Miljø   

Naturmangfold 
 

 Ingen registreringer i området, men fjorden 
utenfor er viktig leveområde for en lang rekke 
fuglearter, også mange på rødlista. 

Vannmiljø   Ingen registreringer i området. 

Luftkvalitet   Utenfor kartlagte luftsoner 

Støy  Utenfor kartlagte støysoner 

Klimagassutslipp fra 
arealbruksendringer 

 Området er klassifisert med arealressursene 
(AR5) skog og bebygd areal. Full utbygging 

innebærer utslipp av 44 tonn CO2 ekvivalenter. 
Dette gir utslipp av 36,3 tonn CO2 ekvivalenter 
per daa ubebygd areal. 

Forurenset grunn 
og sjøbunn  

 Ingen registrert fare for forurenset grunn. 
Moderat til lav fare for radonstråling. Manglende 
registreringer av sulfidholdig berggrunn.  

Friluftsliv og 
grønnstruktur 

 I utgangspunktet ingen endring av dagens 
situasjon, men det er fortettingspotensial i 
området, og fortetting vil bety ytterligere 
nedbygging av strandsonen, og dermed 
ytterligere privatisering. Kyststi går bak 

bebyggelsen.  
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Landskap 
 

 I utgangspunktet ingen endring av dagens 
situasjon, men det er fortettingspotensial i 

området, og fortetting vil bety ytterligere 
nedbygging av strandsonen.  

Jordressurser (jordvern)  Ingen kjente registreringer. 

Skogressurser  Ingen kjente registreringer 

Grus, pukk og 
mineralressurser 

 Ingen kjente registreringer 

Kulturminner og 

kulturmiljø  

 Ingen registreringer innenfor innspillsområdet, 

men registrerte SEFRAK-bygg like nord for dette. 

Samfunn   

Barn og unges 
oppvekstsvilkår  

 Ca. 900 meter 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. Både positive og 
negative elementer for barn og unge, så 
innspillet vurderes å ikke påvirke temaet 

vesentlig. 

Befolkningens helse og 
helsens fordeling i 
befolkningen  

 Vil ikke har vesentlig virkning på temaet. 

Tilgjengelighet for alle 

til uteområder og gang- 
og sykkelveinett  

 Det er ikke et godt utbygd veisystem i området. 

Trafikksikkerhet 
 

 Begrenset standard på Amfenesveien. 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. Det bør 

ikke åpnes for nye boliger før veien kan 
oppgraderes. Mange vil velge Salemsveien til 
Tangvall. Her er det ikke tilbud for myke 
trafikanter. I trafikksikkerhetsplan 2018-2020 er 
gang- og sykkelvei langs fv. 164 Salemsveien 
beskrevet som tiltak. Opplyst at planarbeid 

pågår for deler av strekningen.    

Transportbehov 
 

 I underkant av 900 m til Torvesanden der det er 
et begrenset buss-tilbud (få avganger morgen og 
ettermiddag på hverdager). Over 4 km til 
Tangvall. Boligutbygging vil sannsynligvis 
generere økt privatbilisme. 

Energiforbruk og 
energiløsninger 

 Utenfor konsesjons- og dekningsområdet. 

Sosial infrastruktur 
 

 Ca. 3 km til barneskole (Nygård) og 3,5 km til 
Lunde. I overkant av 4 km til ungdomsskole 
langs sikker skolevei (Hølleveien). Søgne har ok 

skole- og barnehagekapasitet. Salemsveien har 
ikke gang- og sykkelvei.  

Vann og avløp 
 

 Ikke offentlig avløpsledning til området. 
Bebyggelsen har tette tanker.  

Overordnede føringer    

Samsvar med 

overordnet arealstrategi 

 Dagens formål er delvis i samsvar med 

overordnet arealstrategi. Punkt 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. 

   

Risiko- og 
sårbarhetsanalyse  

Risiko Beskrivelse 
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Ras og skred   Ingen kjent risiko.  

Flom og overvann   Ingen kjent risiko. 

Havnivåstigning og 
stormflo 

 Ingen kjent risiko. 

Andre uønskede 
hendelser 

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

   

Vurdering 

Områdene er i dag avsatt til LNF med spredt boligbygging. En endring til boligformål kan øke 
presset på ytterligere utbygging i området, noe som vil være utfordrende når det gjelder 
vann og avløp og oppgradering av vei. Å tilrettelegge for flere boliger er også i strid med 
arealstrategien med en relativt usentral plassering, samt at det ikke er ønskelig med flere 
boliger og ytterligere nedbygging i strandsonen. Det anbefales derfor at formålet beholdes 

slik det er i dag. Innspill 162 ønsker at nåværende LNF-formål videreføres, og ønsker ikke ny 
bebyggelse her.   

Administrasjonens anbefaling 

Innspillet anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen. Dagens formål opprettholdes. 

Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 
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111    Østerøya, Flekkerøy 

Gnr/bnr: 3/59 Oversiktskart 

 

Sted/beliggenhet: Østerøya, Flekkerøy 

Dagens formål i kommuneplan: LNF 
Reguleringsplan: Regulert til bolig 

Foreslått formål: Bolig  

Arealstørrelse: 753 m2 

Forslagsstiller: Nils I. Lindevik og Geir 
Lindevik 

Beskrivelse av innspillet: Forslagsstiller 
ønsker at arealformål i ny arealdel blir bolig 
og antyder 1-2 nye boliger 

Ortofoto med innspill 

 

Ortofoto med kommuneplan Kristiansand 2011 

og innspillet

 
   

Tema Konsekvens Beskrivelse 

Miljø   

Naturmangfold 
 

 Ligger helt øst i et større leveområde for flere 
fuglearter av nasjonal forvaltningsinteresse, både 
nær trua, trua og ansvarsarter (steinvender, 
grønnfink) men selve innspillsområdet vurderes å 
ikke å være vesentlig for denne funksjonen. 

Vannmiljø   Ingen registrerte vannressurser 

Luftkvalitet   Ikke berørt av kartlagte luftsoner. 

Støy  Ligger delvis i rød og gul støysone fra fylkesvei. 

Klimagassutslipp fra 
arealbruksendringer 

 Området er klassifisert med arealressursene 
(AR5) bebygd areal, samferdsel, fulldyrka og 
skog. Full utbygging innebærer utslipp av 5,5 
tonn CO2 ekvivalenter. Dette gir utslipp av 8,9 
tonn CO2 ekvivalenter per daa ubebygd areal. 

Forurenset grunn 

og sjøbunn  

 Ikke registrert forurenset grunn. Mangler 

kartlegging av sulfidholdig berggrunn.  

Friluftsliv og 
grønnstruktur 

 Ingen funksjon for friluftsliv. Kan oppfattes som 
et grøntdrag langs veien, men området er så 
preget av bebyggelse at det har begrenset 

funksjon. 

Landskap 
 

 Området er preget av boligbebyggelse i dag, men 
grøntdraget danner et viktig landskapsrom med 
dyrka mark/hage som er verdifullt å bevare. 

Jordressurser 

(jordvern) 

 Registrert som dyrket mark, men er i dag hage 

for eksisterende bolig. Tidligere del av småbruk. 
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Skogressurser  Ikke registrert skogressurser 

Grus, pukk og 

mineralressurser 

 Ingen registrerte ressurser 

Kulturminner og 

kulturmiljø  

 Registrert fornminne nord for det aktuelle 

området, men det er sikret i vedtatt 
reguleringsplan for Lindebø – Skålevik, areal B. 

Samfunn   

Barn og unges 
oppvekstsvilkår  

 Under 1 km til skole med lekeareal, og til 
ungdomsskolen med store idrettsareal. Gang og 

sykkelvei langs Østerøya, på samme side som 
eiendommen. 

Befolkningens helse og 
helsens fordeling i 
befolkningen  

 Vil ikke endre vesentlig på folkehelsa. 
 

Tilgjengelighet for alle 
til uteområder og gang- 
og sykkelveinett  

 Utbygging vil ikke endre tilgjengelighet. 

Trafikksikkerhet 
 

 Det er utbygd gang og sykkelvei i området og god 
sikt. 

Transportbehov 
 

 Får 5 av 14 poeng i Kristiansandsmodellen. Noe 
busstilbud i området, men endestasjon på 
metrolinja M1 ligger ca. 1 km unna. Utbygd gang- 
og sykkelsystem. 

Energiforbruk og 
energiløsninger 

 Utenfor konsesjons- og dekningsområdet 

Sosial infrastruktur 
 

 Under 1 km til både barne- og ungdomsskole, 
barnehager i nærheten. Skolekapasitet er sårbar 
for endringer. 

Vann og avløp 
 

 VA-anlegg har kapasitet til 2 boliger. Generelt er 
kapasitet for spillvann på Flekkerøya begrenset. 

Overordnede føringer    

Samsvar med 

overordnet 
arealstrategi 

 Delvis i samsvar med arealstrategiens pkt. 2, 

fortetting i eksisterende boligområder. Men ligger 
ikke helt tett på senterområdet.  

   

Risiko- og 

sårbarhetsanalyse  

Risiko Beskrivelse 

Ras og skred   Ingen kjent risiko.   

Flom og overvann   Ingen kjent risiko.   

Havnivåstigning og 

stormflo 

 Ingen kjent risiko.   

Andre uønskede 
hendelser 

 Ingen kjent risiko.   

   

Vurdering 

Området er regulert til boligformål, men som privat hage. Området fungerer i dag som hage 
på en stor eneboligtomt. Forslagsstiller ønsker å bygge 1-2 nye boliger. Området er preget 
av boligbebyggelse i dag, men grøntdraget danner et viktig landskapsrom ned dyrka 
mark/hage som er verdifullt å bevare.  

Administrasjonens anbefaling 

Innspillet anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen.  

Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 
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116    Årekjerret, Flekkerøy  

Gnr/bnr: 2/522 Oversiktskart

 

Sted/beliggenhet: Årekjerret/Krossamodden, 
på Østerøya, Flekkerøy 

Dagens formål i kommuneplan: LNF i KPA, 
ikke del av KDP. Nåværende kyststi. 
Reguleringsplan: Uregulert 

Foreslått formål: Sjøbod (Bygg og anlegg) 

Arealstørrelse: 286 m2 

Forslagsstiller: Terje Marcussen 

Beskrivelse av innspillet: Mener hele Paulen 
er et sjøbodsområde, og slik tomta fremstår 

i dag vil det blir penere med en sjøbod enn 
ei steinrøys. Ønsker en sjøbod for lagring av 
fiskeutstyr, teiner osv. Fikk dispensasjon av 
kommunen, men vedtaket ble omgjort av 
Statsforvalter.  

Ortofoto med innspill

 

Ortofoto med kommuneplan Kristiansand 
2011 og innspillet

 
   

Tema Konsekvens Beskrivelse 

Miljø   

Naturmangfold  Ingen registrerte verdier. 

Vannmiljø   Ingen registreringer. 

Luftkvalitet   Utenfor kartlagte luftsoner. 

Støy  Utenfor kartlagte støysoner. 

Klimagassutslipp fra 
arealbruksendringer 

 Området er klassifisert med arealressursene 
(AR5) bebygd og åpen fastmark, som ikke gir 
klimagassutslipp ved nedbygging.  

Forurenset grunn 

og sjøbunn  

 Ikke registrert fare for forurenset grunn. 

Moderat til lav fare for radon. 

Friluftsliv og 
grønnstruktur 

 I kommuneplanen er det lagt inn eksisterende 
kyststi over eiendommen. Stien gir tilgang til 
sjøbodene lange hele strandsonen i området, 

og kobler området over mot Paulen. 

Landskap 
 

 Nedbygging av strandsone. Men området er 
allerede preget av sjøboder langs 
strandsonen, på hver side av eiendommen. 

Jordressurser (jordvern)  Ingen registrerte interesser. 

Skogressurser  Ingen registrerte interesser. 

Grus, pukk og 
mineralressurser 

 Ingen registrerte interesser. 

Kulturminner og 

kulturmiljø  

 Ingen registrerte interesser. 
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Samfunn   

Barn og unges 

oppvekstsvilkår  

 Virker ikke vesentlig på temaet. 

 

Befolkningens helse og 

helsens fordeling i 
befolkningen  

 Virker ikke vesentlig på temaet. 

 

Tilgjengelighet for alle til 
uteområder og gang- og 
sykkelveinett  

 Virker ikke vesentlig på temaet. 
 

Trafikksikkerhet  Virker ikke vesentlig på temaet.  

Transportbehov 
 

 Virker ikke vesentlig på temaet. Innspillet er 
ei sjøbu som er knyttet til eksisterende bolig i 
området. 

Energiforbruk og 
energiløsninger 

 Utenfor konsesjons- og dekningsområder 

Sosial infrastruktur  Ikke relevant 

Vann og avløp  Vil ikke gi stor ny belastning. 

Overordnede føringer    

Samsvar med overordnet 

arealstrategi 

 I strid med arealstrategiens punkt 7 om å 

sikre grønnstruktur og bevare 100-
metersbeltet. 

   

Risiko- og 
sårbarhetsanalyse  

Risiko Beskrivelse 

Ras og skred   Ingen kjent risiko. 

Flom og overvann   Ingen kjent risiko 

Havnivåstigning og 
stormflo 

 Utsatt for stormflo, men ikke spesielt utsatt 
type bebyggelse. 

Andre uønskede 

hendelser 

 Ingen kjent risiko 

   

Vurdering 

Tiltaket er i strid med overordnet arealstrategi, da det fører til ytterligere nedbygging av 
strandsonen. Saken har vært til dispensasjonsbehandling og kommunen vedtok å gi 
dispensasjon fra formålet. Vedtaket ble påklaget, og Statsforvalteren omgjorde vedtaket. På 

bakgrunn av historikken og Statsforvalterens omgjøring av kommunens vedtak, anbefales 
ikke innspillet tatt inn i kommuneplanen.  

Administrasjonens anbefaling 

Innspillet anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen.  

Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 
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126    Andøya industriområde   

Gnr/bnr: 11/869 Oversiktskart 

 
 

Sted/beliggenhet: Andøya 

Dagens formål i kommuneplan: Næring (del 
av felt NS 6). Del av område er omfattet av 
eldre reguleringsplan fra 1953. 

Foreslått formål: Kombinerte formål 
forretning, næring/kontor og industri 

Arealstørrelse: 5,6 daa 

Forslagsstiller: Spiss Arkitektur på vegne av 
Mur i Sør AS 

Beskrivelse av innspillet: Omsøkt område er 

ubebygd og delvis uregulert (hele NS 6 er 
på 180 daa). Avsatt arealbruk i NS 6 ønskes 
i ny arealdel endret fra kun å omfatte 
sjørettet næring til også å omfatte 
kombinerte formål forretning, næring/kontor 
og industri. Forslagsstiller ønsker denne 

endringen i arealformål for å utarbeide 

detaljregulering som også vil kunne omfatte 
storhandel med bestemte varegrupper.   

Ortofoto med innspillet 

  

Ortofoto med kommuneplan Kristiansand 
2011 og innspillet 

  
   

Tema Konsekvens Beskrivelse 

Miljø   

Naturmangfold  Ingen registreringer på aktuelle område.  

Vannmiljø   Berører ingen vannforekomster. 

Luftkvalitet   Ingen registrert sone.  

Støy  Ingen registrert sone. 

Klimagassutslipp fra 
arealbruksendringer 

 Området er klassifisert med arealressursene 
(AR5) fulldyrka jord, skog og åpen fastmark. 

Full utbygging innebærer utslipp av 39,9 tonn 
CO2 ekvivalenter. Dette gir utslipp av 7,1 tonn 
CO2 ekvivalenter per daa ubebygd areal. 

Forurenset grunn 
og sjøbunn  

 Hele eiendommen og gnr/bnr 11/607 (Andøya 
industripark) er registrert som forurenset 

grunn. Manglende kartlegging av sulfidholdig 
berggrunn. Lav til moderat og høy 
aktsomhetsgrad for radon.  

Friluftsliv og 
grønnstruktur 

 Trolig ingen bruk av området til friluftsliv.  

Landskap  Bebygd areal (næring og boliger) rundt 
området. 

Jordressurser (jordvern)  5,2 daa fulldyrka jord som drives.  
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Skogressurser  Ingen skogressurser.  

Grus, pukk og 

mineralressurser 

 Ingen registreringer.  

Kulturminner og 

kulturmiljø  

 Ingen registreringer.  

Samfunn   

Barn og unges 
oppvekstsvilkår  

 Avsatt til næring i gjeldende kommuneplan. Få 
kvaliteter på området og trolig ikke i bruk av 
barn og unge.  

Befolkningens helse og 
helsens fordeling i 
befolkningen  

 Avsatt til næring i gjeldende kommuneplan. 

Tilgjengelighet for alle 

til uteområder og gang- 
og sykkelveinett  

 Avsatt til næring i gjeldende kommuneplan.  

 

Trafikksikkerhet 
 

 Endret arealformål så det kan tilrettelegges for 
storhandel med bestemte varegrupper, vil gi økt 
trafikk i nærområdet. Det er mange boliger i 
området, og Andøyveien er skolevei for barn i 

boliger lenger ut på Andøya. Gang- og sykkelvei 
langs Andøyveien. 

Transportbehov 
 

 Området får 9 av 14 poeng i 
Kristiansandsmodellen. 300-450 meter til 
bussholdeplass med metrolinje. Bussholdeplass 

langs Andøyveien med lav frekvens (1 gang i 
timen). Gang- og sykkelvei til området.  

Energiforbruk og 
energiløsninger 

 Ingen store kraftlinjer i området.  

Sosial infrastruktur  Ikke relevant.  

Vann og avløp  God VA-kapasitet i området 

Overordnede føringer    

Samsvar med 

overordnet arealstrategi 

 Strider mot arealstrategi 9 om å sikre 

tilstrekkelig arealer for utvikling av nye og 
eksisterende industri- og næringsvirksomheter.  

   

Risiko- og 

sårbarhetsanalyse  

Risiko Beskrivelse 

Ras og skred   Under marin grense. Tykk havavsetning. 
Mulighet for marin leire.   

Flom og overvann   Området ligger lavt i terrenget. Områdets 
funksjon som fordrøyning av overvann for et 

større område må utredes.  

Havnivåstigning og 
stormflo 

 Området vil ved 3-5 meter havnivåstigning 
være oversvømt.  

Andre uønskede 
hendelser 

 Ulykkesrisiko for planområdet med tanke på 
nærliggende industri/næringsområde må 

vurderes i reguleringsplan. 

   

Vurdering 

Innspillet er i strid med arealstrategi 9 om å sikre tilstrekkelig arealer for utvikling av nye og 
eksisterende industri- og næringsvirksomheter, og det er ønskelig å beholde dette arealet 
som næringsområde. Arealkrevende handel anbefales lokalisert andre steder i Vågsbygd.  

Administrasjonens anbefaling 

Innspillet anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen.  

Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 
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129    Høie næringspark  

Gnr/bnr: 27/31,33 Oversiktskart 

 
 

Sted/beliggenhet: Høie fabrikker 

Dagens formål i kommuneplan: LNF 
Reguleringsplan: Uregulert 

Foreslått formål: Næring 

Arealstørrelse: totalt 132 daa (122daa og 

10daa) 

Forslagsstiller: Gunvald Mosby og Høie 
Eiendom as v. Roy Gundersen 

Beskrivelse av innspillet: Omsøkt areal er 
ca. 120 daa nord for Høie næringspark og 

ca. 10 daa sør for næringsparken. Arealene 
ønskes endret til næringsformål slik at 
eksisterende næringsområde for Høie 
fabrikker blir utvidet. Det er beskrevet i 
innspillet at det vil være behov for 
næringstomter til små og mellomstore 

bedrifter som skal betjene aktørene på 

Støleheia. 

Ortofoto med innspill 

 

Ortofoto med kommuneplan Kristiansand 
2011 og innspillet 

 
   

Tema Konsekvens Beskrivelse 

Miljø   

Naturmangfold 
 

 Deler av nordre område er funksjonsområde 
for rådyr. Flere registreringer av arter som 

ikke er rødlistet. Kartlagt bekkekløft. Hare 
(nær truet) er registrert død langs rv. 9. Deler 
av området har kunnskapsmangler når det 
gjelder naturmangfold. Høiebekken er en 
sjøørretførende bekk, vandringshinder (dam) 
sør for Stemmen. Utplassert kalkdoserer 
oppstrøms for å optimalisere fiske- og 

gyteforhold. Bekken må ikke lukkes. Grenser i 
sør mot område kartlagt som område med 
geografisk arv (ikke aktuelt for vern), 
Vennesla - øvre Mosby. Terrasser i flere 

nivåer, et instruktivt og lett tilgjengelig 
område i undervisningssammenheng. 

Vannmiljø  
 

 Storbekken renner langs rv. 9 frem til Høie 
fabrikker. Moderat økologisk tilstand, 
udefinert kjemisk tilstand og risiko for å ikke 
nå miljømål. Høiebekken renner langs 
grensen på søndre areal (moderat økologisk 
tilstand, god kjemisk tilstand og risiko for å 

ikke nå miljømål).  
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Luftkvalitet  
 

 Ingen registreringer. Boligbebyggelse i 
nærheten. 

Støy 
 

 Gul sone for veitrafikkstøy fra rv.9. 
Næringsformål, kan ikke utelukkes at det kan 
etableres støyende virksomheter. 

Klimagassutslipp fra 
arealbruksendringer 

 Området er klassifisert med arealressursene 
(AR5) samferdsel, skog og ferskvann.  
Nordre del: Full utbygging innebærer utslipp 
av 4580 tonn CO2 ekvivalenter. Dette gir 
utslipp av 37,3 tonn CO2 ekvivalenter per daa 
ubebygd areal. 

Søndre del: Full utbygging innebærer utslipp 
av 402 tonn CO2 ekvivalenter. Dette gir 
utslipp av 40,0 tonn CO2 ekvivalenter per daa 
ubebygd areal. Et tiltak for å redusere 
klimagassutslippene er å bevare 
ferskvannsarealer. 

Forurenset grunn 
og sjøbunn  

 Arealene til Høie fabrikker er registrert som 
forurenset grunn. Høy/moderat til lav 

aktsomhetsgrad for radon. Manglende 
kartlegging av sulfidholdig berggrunn. 

Friluftsliv og 

grønnstruktur 

 Både arealene nord og sør er kartlagt som 

viktige friluftslivsområder, og definert som 
markaområde (Ravnås). Stier i områdene. 
Hensynssone friluftsliv på nordre del.  

Landskap 
 

 Del av en landbrukseiendom. Utvidelse av et 
eksisterende næringsområde. Nordre del er 
kupert og flere steder svært bratt, og vil 

kunne kreve store terrenginngrep.  
Boligbebyggelse sør og øst for eksisterende 
næringsområde vil få endret nærvirkning.  

Jordressurser (jordvern)  Del av en landbrukseiendom. 8,8 daa dyrkbar 
mark i nordre del.  

Skogressurser  Bar- og lauvskog, lav til høy bonitet.  
  

Grus, pukk og 

mineralressurser 

 Ingen registreringer. 

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 Setesdalsvegen som rideveg er et automatisk 
fredet kulturminne som er registrert både 
innenfor planområdet (nordre del) og rett 
utenfor avgrensningen (nordre og søndre 
del). Setesdalsvegen som kjøreveg er også 
registrert som kulturminne gjennom 

områdene (ikke fredet).  

Samfunn   

Barn og unges 
oppvekstsvilkår  

 Utvidelse av eksisterende næringsområde. 
Oppgitt at barn og unge ikke bruker arealene 
til lek, det er ikke boliger i umiddelbar 

nærhet. 

Befolkningens helse og 
helsens fordeling i 
befolkningen  

 Utvidelse av et etablert næringsområde. 
Boliger i nærheten vil få søndre del av 
næringsområdet tettere på seg.    

Tilgjengelighet for alle til 

uteområder og gang- og 
sykkelveinett  

 Utbyggingen vil ikke gi endrede forhold for 

tilgjengelighet. 

Trafikksikkerhet 
 

 Næringsområdene skal bruke eksisterende 
avkjøring. Denne er rett ved busstopp. 
Fotgjengerovergang til gang- og sykkelvei på 

motsatt side. Utvidelse av næringsområdene 
vil kunne føre til mer trafikk i dette krysset.  

Transportbehov 
 

 Langs rv. 9 er det bussforbindelse til Vennesla 
og Kristiansand. Bussholdeplass ved 
avkjøringen til rv.9. I forhold til ABC-
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prinsippet bør det lokaliseres C-virksomheter i 
planområdet. Søndre del får 4 poeng, nordre 

del får 3 poeng av 14 i Kristiansandsmodellen.  

Energiforbruk og 
energiløsninger 

 Ikke beskrevet behov for økt krafttilgang. 

Sosial infrastruktur  Ikke relevant 

Vann og avløp 
 

 Området ligger rett ved kommunale VA-
anlegg, men noe oppgradering må påregnes. 
Dette avhenger av hvilke virksomheter som 
bygges ut. 

Overordnede føringer    

Samsvar med overordnet 
arealstrategi 

 I tråd med arealstrategi 9 om å sikre 
tilstrekkelig arealer for utvikling av nye- og 
etablerte industri- og næringsvirksomheter, 

men i strid med bla arealstrategi 8 om 
klimatilpasning.  

   

Risiko- og 
sårbarhetsanalyse  

Risiko Beskrivelse  

Ras og skred   Aktsomhetsområder for snøskred (løsne- og 
utløpsområde), jord- og flomskred, 
steinsprang (løsne- og utløpsområde). Deler 
av søndre område er under marin grense.  

Flom og overvann   Store deler av planområdet har 
aktsomhetsområde for flom langs bekken som 
renner gjennom og langs planområdet.  

Havnivåstigning og 
stormflo 

 Ingen risiko.  

Andre uønskede 
hendelser 

 Høyspent går gjennom nordre del. Ønske om 
næringsområde, ulykkesrisiko i planområdet 
er avhengig av hva som tillates etablert og 
må vurderes i reguleringsplan. 

   

Vurdering 

Arealinnspillet er delvis i tråd med arealstrategi 9 som blant annet sier at det skal sikres 
tilstrekkelige arealer for utvikling av nye og eksisterende industri- og næringsvirksomheter. 

Arealene ønskes brukt til næringsformål, sett på som forlengelse av næringsområdet for 
Høie fabrikker, da forslagsstiller tror at det er stort behov for større arealer enn det 

fabrikkområdet som er regulert til næring i dag. Det er imidlertid ikke planlagt hvor mange 
bedrifter eller hvor stort areal som skal brukes til hvilken type næring. Men det er påpekt at 
uansett hvilken virksomhet som skal etableres i næringsområdet, vil det være behov for 
næringstomter til små og mellomstore bedrifter som skal betjene aktørene på Støleheia.  

Nordre del av innspillet har konflikt med automatisk fredede kulturminner, dette er 
Setesdalsvegen som rideveg. Automatisk fredning innebærer at kulturminnet er fredet 
direkte i kraft av sin alder, uten særskilt vedtak. Som en ekstra beskyttelse har alle 
automatisk fredete kulturminner en sikringssone på minimum 5 meter rundt det automatisk 
fredede objektet. I tillegg viser ROS-analysen at det er aktsomhetsområder for flere typer 

skred innenfor nordre del og aktsomhet for flom langs bekken. Utbygging av området vil 
også kunne kreve store terrenginngrep og området er en del av markaområdet Ravnås som 
er kartlagt og verdsatt som viktig friluftslivsområde. På bakgrunn av konflikt med automatisk 
fredede kulturminner, landskapsvirkningene og funn i ROS-analysen anbefales det at nordre 
del ikke legges inn i kommuneplanen.   

I søndre del er det en bekk som renner gjennom ønsket planområde, og store deler av 
arealet har aktsomhetsområde for flom og snøskred. Området er en del av markaområdet 
Ravnås som er kartlagt og verdsatt som viktig friluftslivsområde. Aktsomhetsområder for 
jord- og flomskred og steinsprang rett i nærheten. Samt at deler av området ligger under 

marin grense. Det er usikkert hvilke friluftslivsverdier som er akkurat i dette arealet, men 
god tilgang til bakenforliggende areal må ivaretas. Bebyggelsen i Bukkedalen vil få 
næringsområdet nærmere seg.   

Administrasjonens anbefaling 



43 
 

Innspillet anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen 

Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 
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133 Duedalen, Bellevue   

Gnr/bnr: 151/111 og 2933 Oversiktskart 

 

Sted/beliggenhet: Duedalen/Bellevue 

Dagens formål i kommuneplan: 
Grønnstruktur og bebyggelse og anlegg 
Dagens formål i reguleringsplan: 
Friluftsområde og balløkke (Plan nr. 749) 

Foreslått formål: Bolig/balløkke 

Arealstørrelse: 1,6 daa 

Forslagsstiller: Sørkapital AS 

Beskrivelse av innspillet: Forslagsstiller 
ønsker at området fortettes med 

tomannsbolig i rekke, to rekkehus eller 
lignende, samt flytte og oppgradere 
eksisterende balløkke/lekeområde. 
Boligene skal etableres der det i dag er 
balløkke og regulert til offentlig friområde. 
Lekeplassen/balløkke er tenkt oppgradert 

og flyttet til området regulert til friluftsliv. 

Atkomst inn til lek/friområde er tenkt via 
forlengelse av eksisterende vei mellom 
tenkt byggeområde bolig og eksisterende 
bebyggelse/tomt mot øst, evt. også på 
sørsiden av byggeområde bolig og inn på 
friområde vest for tenkt byggeområde 

bolig.  

Ortofoto med innspill 

 

Ortofoto med kommuneplan Kristiansand 2011 
og innspillet 

 
    

Tema Konsekvens Beskrivelse 

Miljø   

Naturmangfold 
 

 Ingen registreringer. Grønnfink (sårbar på norsk 
rødliste) er observert i skogsområdene på 
Duekniben i 2021.  

Vannmiljø   Tiltaket berører ingen vannforekomster.  

Luftkvalitet   Ingen registrert sone.  

Støy  Ingen registrert sone. 

Klimagassutslipp fra 
arealbruksendringer 

 Området er klassifisert med arealressursene 
(AR5) bebygd areal og skog. Full utbygging 
innebærer utslipp av 18,3 tonn CO2 ekvivalenter. 
Dette gir utslipp av 33,3 tonn CO2 ekvivalenter 
per daa ubebygd areal. 

Forurenset grunn 

og sjøbunn  

 Området er registrert som forurenset område, 

med flere typer forurensning knyttet til industri 
og deponi. Forurensningsområdet gjelder for et 
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større område, og det er usikkert i hvilken grad 
aktuelle område er påvirket av denne 

forurensningen. Høy aktsomhet for radon. 
Manglende kartlegging av sulfidholdig 
berggrunn. 

Friluftsliv og 
grønnstruktur 

 Området gjelder grøntdraget Duedalen. Arealet 
som planlegges bebygd er regulert til balløkke. 
Balløkken foreslås flyttet og oppgradert, men 
arealet til grønnstruktur blir redusert.  

Landskap 
 

 Utvidelse av et eksisterende boligfelt. Arealet 
som ønskes bebygd er flatt. Bratt bak 

bebyggelsen.  

Jordressurser (jordvern)  Ingen jordverninteresser.  

Skogressurser  Ingen skogbruksinteresser.  

Grus, pukk og 
mineralressurser 

 Ingen registreringer. 

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 Arealet er en del av et område med middels høy 
kulturhistorisk verdi. Beskrevet som 
Brønnstykket, Møllevannsveien, Arkivet og 

området nordvest for det (24m3).  

Samfunn   

Barn og unges 
oppvekstsvilkår  

 Eksisterende balløkke/lekeplass ønskes flyttet. I 
innspillet er det oppgitt at lekeplassen er svært 
lite brukt og har dårlige solforhold, og at ved å 

heve terrenget noe vil det bli bedre solforhold på 
lekeplassen. Friområdet rundt balløkken vil bli 
redusert, og allmennhetens tilgang og adkomst 
til balløkken må evt. sikres. 500 meter til 
Solholmen og Grim skoler, ca 300 meter til 
barnehage. Det er imidlertid ikke registrert noen 
snarvei fra dette området til skole/barnehage, 

og reell avstand er betydelig lengre.  

Befolkningens helse og 
helsens fordeling i 
befolkningen  

 Det er opplyst i innspillet at boligplanene vil 
skaffe flere attraktive boliger med god standard 
i et område med få nye boliger. Lokalområdet 
Grim torv/Idda skårer også dårligere enn 

kommunegjennomsnittet på samlede levekår, 

og nye boliger kan virke positivt. Nært 
Dueknipen, idrettsanlegg på Idda, nærbutikk, 
samt kort vei til Baneheia og sentrum.  

Tilgjengelighet for alle 
til uteområder og gang- 

og sykkelveinett  

 Tilgang til balløkke må ivaretas.  

Trafikksikkerhet 
 

 Ingen gang- og sykkelvei på interne veier i 
boligfeltet.  

Transportbehov  Får 11 av 14 poeng i Kristiansandmodellen. 

Energiforbruk og 
energiløsninger 

 Innenfor konsesjonsområde og dekningsområde 
for fjernvarme.  

Sosial infrastruktur 
 

 I Grim delområde er Solholmen skolen full, 
mens Krossen nærmiljøskole har ledig kapasitet. 
Samlet sett er det nok kapasitet til elevene i 

området på de to skolene. Grim skole 
(ungdomsskole) har per i dag noe ledig 

kapasitet, men venter en økning i elevtall. 
Ledige barnehageplasser på Grim.  

Vann og avløp 
 

 God VA-kapasitet i området. Vannledning 
gjennom området. 

Overordnede føringer    

Samsvar med 
overordnet arealstrategi 

 Området ligger nært senterområdet på Grim, 
men er en utvidelse av eksisterende boligfelt. 
Innspillet er derfor delvis i tråd med overordnet 

arealstrategi 2 om fortetting og transformasjon i 
og nær senterområder. Innspillet er ikke i tråd 
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med arealstrategi 7 om å sikre og videreutvikle 
overordnet og lokal grønnstruktur. 

    

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 

 Ingen kjent risiko.   

    

Vurdering 

Området ligger i Duedalen, og er et grøntdrag mellom bebyggelsen på Bellevue og 
Duekniben. Bak ønsket avgrensing er det svært bratt. Lekeplassen er avsatt til bebyggelse 
og anlegg i kommuneplanen i dag, ubebygde deler har grønnstruktur. Området er regulert til 
friluftsformål og offentlig friområde/balløkke. Eksisterende bebyggelse er regulert til 

boligformål. Innspillet er i strid med reguleringsplanen, hvor ønsket areal er avsatt til 
friområde som skal tilhøre bebyggelsen. Tilrettelegging for flere boliger i område Grim, kan 

være positivt, men det er lang skolevei. Vannledning går gjennom området, og må evt. 
flyttes. Selv om lekeplassen foreslås flyttet, innebærer innspillet en ytterligere nedbygging 
av lokal grønnstruktur, og anbefales derfor ikke.   

Administrasjonens anbefaling 

Innspillet anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen.  

Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 
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134    Gml. Andøyvei, Voie 

Gnr/bnr: 11/1 Oversiktskart

 

Sted/beliggenhet: Gamle Andøyvei på 
Voie 

Dagens formål i kommuneplan: LNFR med 
hensynssone bevaring av kulturmiljø 
Reguleringsplan: eldre rasterplan 

Foreslått formål: Bolig 

Arealstørrelse: 12,2 daa 

Forslagsstiller: Per Erik Zahl, Turid Zahl, 
Aud Aslaug Pettersen og Hege Nodeland 

Beskrivelse av innspillet: Forslagsstillerne 
ønsker at området får boligformål. De 

mener arealet bør ha en relativt høy 
utnyttelse, og med en kombinasjon av 
leilighetsbygg med maksimalt 4 etasjer og 
rekkehus. I bestemmelsene til gjeldende 
kommuneplanen §1-6 framgår det at LNF 

formålet i kommuneplanen gjelder foran 

regulert skoletomt i reguleringsplan fra 
1954. 

Ortofoto med innspill

 

Ortofoto med kommuneplan Kristiansand 2011 
og innspillet

 
   

Tema Konsekvens Beskrivelse 

Miljø   

Naturmangfold  Ingen registrerte naturverdier. 

Vannmiljø   Ingen registrerte vannforekomster 

Luftkvalitet   Utenfor kartlagte luftsoner 

Støy 
 

 Sørlige del av innspillsområdet ligger i støysone 
fra Vågsbygdveien 

Klimagassutslipp fra 
arealbruksendringer 

 Området er klassifisert med arealressursene 
(AR5) bebygd areal, fulldyrka og skog. Full 

utbygging innebærer utslipp av 303,2 tonn CO2 

ekvivalenter. Dette gir utslipp av 25,4 tonn CO2 
ekvivalenter per daa ubebygd areal. 

Forurenset grunn 

og sjøbunn  

 Ikke registrert fare for forurenset grunn, men en 

stor del av innspillsområdet ligger i areal med høy 

aktsomhetsgrad for radon. Mangler kartlegging av 
sulfidholdig berggrunn. 

Friluftsliv og 
grønnstruktur 

 En del av grønnstrukturen i området, men deler 
av arealet er dyrka mark.   

Landskap 

 

 Del av et åpent landbruks- og 

grønnstrukturlandskap på Voie. Jordbruksareal og 
koller.  

Jordressurser 
(jordvern) 

 Deler av området er registrert som fulldyrka 
mark. Kort vei til andre jorder.  
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Skogressurser  En god del av området er registrert som lauvskog 
av middels bonitet på grunnlendt mark. 

Grus, pukk og 
mineralressurser 

 Ikke registrert masser av verdi for uttak. 

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 Del av registert kulturmiljø av middels verdi., 
(32i3). Området er registrert som H570, men ikke 
vist i kommuneplanens arealdel eller som 
tidstypisk eller i reguleringsplan. 

Samfunn   

Barn og unges 
oppvekstsvilkår  

 Lekeplasser og friområder, også sjønære, i 
nærområdet. Trafikksikker skolevei. 

Befolkningens helse og 
helsens fordeling i 
befolkningen  

 En utbygging kan bidra til å bygge ut boliger med 
større variasjon fra det som allerede er i området, 
og gi et tilbud til en større del av befolkningen. 

Tilgjengelighet for alle 
til uteområder og 
gang- og sykkelveinett  

 Godt utbygd gang- og sykkelveinett ut til Andøya. 
Grønne friområder ikke langt unna. 

Trafikksikkerhet 
 

 Adkomst trolig via Gamle Andøyvei som er en 
boligvei. Avhengig av antall boliger i 

innspillsområdet må oppgradering av tilkomstvei 
vurderes. Kapasitet på Vågsbygdveien krever 
oppgradering. 

Transportbehov 
 

 Får 9 av 14 poeng i Kristiansandmodellen. 150 
meter til Andøyveien med et visst busstilbud og 

gang- og sykkelvei som fortsetter helt til byen. 
400 m til Vågsbygdveien med enda bedre 
busstilbud. 

Energiforbruk og 
energiløsninger 

 Utenfor deknings- og konsesjonsområdet.  

Sosial infrastruktur 
 

 Ca. 1,5 km til Voie skole og Sjøstrand skole. Flere 
barnehager i nærområdet. 

Vann og avløp 
 

 Krever noe oppgradering av VA-anlegg 
 

Overordnede føringer    

Samsvar med 
overordnet 

arealstrategi 

 I strid med arealstrategi 6 om å hindre 
omdisponering av dyrka mark. 

   

Risiko- og 
sårbarhetsanalyse  

Risiko Beskrivelse 

Ras og skred   Under marin grense.  

Flom og overvann   Ingen kjent risiko.  

Havnivåstigning og 
stormflo 

 Ingen kjent risiko. 

Andre uønskede 
hendelser 

 Ingen kjent risiko. 

   

Vurdering 

Området ligger tett på utbygde areal i Voie, men er en del av grønnstrukturen. Deler av 

området er også dyrka mark som blir drevet og hvor det blir produsert grovfôr. Nedbygging 
av dyrka mark vil klart være i strid med overordnet arealstrategi og frarådes. De delene av 
innspillet som ikke er dyrket mark eller innenfor byggegrense mot fulldyrka jord er et lite 

areal som er kupert med to koller. Disse kollene er en del av grønnstrukturen og det vil 
kreve store terrenginngrep å bygge ut disse.  

Administrasjonens anbefaling 

Innspillet anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen. 

Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 
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137    Jegersberg  

Gnr/bnr: 38/48 og 61 Oversiktskart 

 

Sted/beliggenhet: Jegersberg, ved 
Jegersberg gård. 

Dagens formål i kommuneplan: 
Tjenesteyting 
Reguleringsplan: Uregulert 

Foreslått formål: Bolig 

Arealstørrelse: 4,7 daa 

Forslagsstiller: Finn Andor Thorsen 

Beskrivelse av innspillet:  
Arealformål i gjeldende arealdel er 

tjenesteyting. Dette ønskes endret til 
arealformål bolig. Forslagsstiller antyder 
30-35 boenheter. Bnr. 61 på ca. 850 m2 
festes av Opplysningsvesenets fond. 

Ortofoto med innspill

 

Ortofoto med kommuneplan Kristiansand 2011 

og innspillet

 
   

Tema Konsekvens Beskrivelse 

Miljø   

Naturmangfold 
 

 Det er funnet en nær truet kjukeart innenfor 
området. I tillegg finnes fremmede arter. Det er 
registrert et naturminne; Åsheim naturminne, 

som er et punktobjekt opprettet i 1939 - stort 
furutre – «Søskentreet». 

Vannmiljø   Prestebekken renner sør for innspillsområdet. 

Luftkvalitet   Utenfor kartlagte luftsoner 

Støy 
 

 I enden av blindvei, utenfor kartlagte 
støysoner. 

Klimagassutslipp fra 
arealbruksendringer 

 Området er klassifisert med arealressursene 
(AR5) bebygd og skog. Full utbygging 
innebærer utslipp av 76,9 tonn CO2 

ekvivalenter. Dette gir utslipp av 38,9 tonn CO2 

ekvivalenter per daa ubebygd areal. 

Forurenset grunn 
og sjøbunn  

 Ligger i område med høy aktsomhet for radon. 
Mangler kartlegging av sulfidholdig berggrunn. 

Friluftsliv og 
grønnstruktur 

 Jegersbergveien er en mye brukt vei for å 
komme seg til turområdene i nord, men selve 
innspillsområdet er bebygde boliger. 

Landskap 
 

 I enden av en liten dal preget av landbruk, 
spredte boliger og Prestebekken. En tung 
utbygging vil påvirke landskapet. 
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Jordressurser (jordvern)  Selve innspillsområdet er ikke dyrka mark, men 
det er dyrka mark/beite på andre siden av 

veien. Byggegrense på 25 meter vil berøre 
deler av ønsket utbyggingsområde.   

Skogressurser  Etablerte boligtomter. 

  

Grus, pukk og 
mineralressurser 

 Ikke registrert som ressurs. 

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 Et naturminne ligger i tomtegrensa ved veien 
(se naturmangfold). Jegersbergveien er en del 

av veganlegget Postvegen (Vestlandske 
hovedveg), som er et arkeologisk minne, men 
ikke fredet. 

Samfunn   

Barn og unges 
oppvekstsvilkår  

 Kort vei til Presteheia skole.  

Befolkningens helse og 
helsens fordeling i 
befolkningen  

 Kan bidra med en variasjon av boligtyper som 
er relativt ensartet med eneboliger i dette 
området. 

Tilgjengelighet for alle til 
uteområder og gang- og 
sykkelveinett  

 God tilgjengelighet til store turområder, men 
adkomstveien inn til området er av dårlig 
kvalitet og må i så fall oppgraderes. 

Trafikksikkerhet 
 

 Skoler ligger i overkant av 1 km unna med 
trafikksikker skolevei, bortsett fra det siste 

stykket på Jegersbergveien. Skal det åpnes for 
så mange boenheter må veien oppgraderes. 
Innfartsvei for gående og syklende til 
Jegersberg. 

Transportbehov 
 

 Området får 12 av 14 poeng i 
Kristiansandmodellen. 500 m til bussterminalen 

ved UiA. Derfra er det også godt utbygget 
gang- og sykkelveinett. 

Energiforbruk og 
energiløsninger 

 Innenfor konsesjons- og dekningsområdet for 
fjernvarme. 

Sosial infrastruktur 
 

 Presteheia skole er barneskole, og Oddemarka 
ungdomsskole. Det er utfordringer med både 

skole- og barnehagekapasitet på Lund. 

Vann og avløp 
 

 Nær kommunale VA-anlegg, men oppgradering 
er påkrevd. 

Overordnede føringer    

Samsvar med overordnet 
arealstrategi 

 Delvis i tråd med overordnet strategi med 
fortetting nær senterområder. Men arealet er 
avsatt til tjenesteyting og dette behovet må 
avklares først. 

   

Risiko- og 
sårbarhetsanalyse  

Risiko Beskrivelse 

Ras og skred   Mulighet for sammenhengende forekomster av 

marin leire i området.  

Flom og overvann   Ingen kjent risiko.  

Havnivåstigning og 
stormflo 

 Ingen risiko. 

Andre uønskede 

hendelser 

 Ingen kjent risiko. 

   

Vurdering 

Området ligger i enden av blindveien Jegersbergveien med Jegersberg gård som nærmeste 
nabo. Dette er i dag et idyllisk landbruksområde som er en av «hovedportene» til 
Jegersbergområdet. Denne delen av Jegersbergveien er del av den gamle postveien. Den er 
av enkelt standard og har ikke kapasitet for utbygging av et større antall boliger. Arealet er i 
dag avsatt til tjenesteyting og det kan bli aktuelt for ev. utvidelse av aktiviteten på 
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Jegersberg gård. Formålet bør beholdes for denne typen virksomhet, og ikke omdisponeres 
til boligutbygging i det omfang som følger av forslaget. 

Administrasjonens anbefaling 

Innspillet anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen. 

Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 
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140    Holta, Flekkerøy  

Gnr/bnr: 2/2 Oversiktskart

 

Sted/beliggenhet: Holta, Østre del av 
Flekkerøy 

Dagens formål i kommuneplan: 
næringsbebyggelse. 
Kommunedelplan: Lager  
Reguleringsplan: Uregulert 

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg (Bolig 
eller fritidsbolig) 

Arealstørrelse: 500 m2 

Forslagsstiller: Arkicon på vegne av 
Reinhartsen & Co ANS 

Beskrivelse av innspillet: Tidligere 
fiskemottak (avsluttet på 80-tallet), og så 
lager og fortøyningsplass. Ikke i 
næringsmessig funksjon lenger. 
Forslagsstiller ønsker bygging av boliger eller 

fritidsboliger i ny arealdel og mener det vil 

være mulig med i alt fem boenheter. 

Ortofoto med innspill 

 

Ortofoto med kommuneplan Kristiansand 2011, 
kommunedelplan for Flekkerøya deler av 

strandsonen og innspillet 

 
   

Tema Konsekvens Beskrivelse 

Miljø   

Naturmangfold 
 

 Ingen registrerte verdier i selve innspillsområdet, men 
Kvistholmen ligger like utenfor, og er leveområde for en 
rekke viktige fugletyper. Innspillsområdet er allerede 

bebygd, og endring av formål vurderes å ikke ha 
vesentlig betydning for fuglelivet. 

Vannmiljø  Ingen registreringer. 

Luftkvalitet   Utenfor kartlagte luftsoner. 

Støy  Ikke utsatt for støy. 

Klimagassutslipp fra 
arealbruksendringer 

 Allerede bebygde arealer.  

Forurenset grunn 

og sjøbunn  

 Ingen registrert forurensing og moderat til lav 

aktsomhet for radon 

Friluftsliv og 
grønnstruktur 

 Innspillsområdet er i strandsonen, men er allerede 
nedbygd med næringsbygg. Manglende forbindelse for 
kyststi nord for området. 

Landskap 
 

 Området er allerede preget av nedbygging. 

Jordressurser (jordvern)  Ingen registrerte jordressurser 

Skogressurser  Ingen registrerte skogressurser 
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Grus, pukk og 
mineralressurser 

 Nedbygd areal 

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 Ingen kulturinteresser. 

Samfunn   

Barn og unges 
oppvekstsvilkår  

 Ligger relativt sentralt på Flekkerøya når det gjelder 
avstand til skoler, barnehage, idrettsanlegg og større 
friområder. 

Befolkningens helse og 

helsens fordeling i 
befolkningen  

 Vil ikke bidra vesentlig til forbedret folkehelse. 

 

Tilgjengelighet for alle 
til uteområder og gang- 
og sykkelveinett  

 Innspillsområdet ligger i enden av en mindre blindvei 
med begrenset kapasitet. I kommuneplanen ligger det 
fremtidig kyststi nord for området som ikke er 

gjennomført.  

Trafikksikkerhet 
 

 Mindre blindvei, som må vurderes oppgradert med økt 
antall enheter. 

Transportbehov 
 

 Får 2 av 14 poeng i Kristiansandsmodellen. Ca. 250 m 
til Østerøya med begrenset buss-tilbud. 1,5 km til 

senterområdet på Flekkerøy med Metro-tilbud. Gang- 
og sykkelvei langs Østerøya til lokalsenteret, men 
sykling gjennom tunnelen begrenser sykkelbruken. 

Energiforbruk og 
energiløsninger 

 Utenfor konsesjons- og dekningsområdet. 

Sosial infrastruktur 
 

 1,5 km til barneskole og ungdomsskole med 
idrettsanlegg osv. Både kommunal og privat barnehage 
ca. 1 km unna. Skolekapasiteten er sårbar for 
endringer. 

Vann og avløp 

 

 Kapasitet til vann, men for å få nok kapasitet til 

spillvann må sannsynligvis oppgraderes. 

Overordnede føringer    

Samsvar med 
overordnet arealstrategi 

 Delvis i samsvar med arealstrategiens pkt. 2, fortetting 
i eksisterende boligområder. Men ligger ikke helt tett på 

senterområdet. I strid med arealstrategi 9 om å sikre 
tilstrekkelige arealer for utvikling av nye og 
eksisterende industri- og næringsvirksomheter. 

   

Risiko- og 

sårbarhetsanalyse  

Risiko Beskrivelse 

Ras og skred   Ingen kjent risiko. 

Flom og overvann   Ingen kjent risiko. 

Havnivåstigning og 
stormflo 

 Utsatt for stormflo. 

Andre uønskede 
hendelser 

 Ingen kjent risiko. 

   

Vurdering 

Ifølge forslagsstiller er det ikke behov for dette arealet til næring. Det er bygd ut på store deler av 
omkringliggende områder de siste årene. Det er regulert tomter for fritidsboliger like bak 
innspillsområdet helt tilbake til 1988 som ikke er gjennomført. Tomta ligger i enden av en blindvei 

med begrenset kapasitet. Tomta er også en del av et større næringsområde avsatt i 
kommunedelplan for Flekkerøy, deler av strandsonen vedtatt i Miljøverndepartementet juni 2011. 
Det er vurdert at kommunedelplan for Flekkerøy skal videreføres, og dette innebærer at de små 

næringsområdene ved sjøen på Flekkerøy fortsatt kan ha en funksjon knyttet til sjørettet 
virksomhet.  

Administrasjonens anbefaling 

Innspillet anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen. 

Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 
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143    Naudetangen  

Gnr/bnr: 4/104, 105 Oversiktskart

 

Sted/beliggenhet: Skudeviga, Flekkerøy 

Dagens formål i kommuneplan: 
næringsbebyggelse (NS4) 
Reguleringsplan: Ikke regulert. 

Foreslått formål: Kombinert formål som 
også inkluderer bolig, utfylling i sjø. 

Arealstørrelse: 3,8 daa 

Forslagsstiller: AT Plan og arkitektur på 
vegne av grunneier 

Beskrivelse av innspillet: Et etablert 

næringsområde som er i drift. Ønsker å 
utvikle området også med boliger, samt 
utfylling i sjø for å legge til rette for 
dypvannskai. 

Ortofoto med innspill

 

Ortofoto med kommuneplan Kristiansand 

2011 og innspillet

 
   

Tema Konsekvens Beskrivelse 

Miljø   

Naturmangfold 
 

 Registrert som en del av et større leveområde 
for en rekke fuglearter. Allerede nedbygd areal, 
så vil ikke påvirke vesentlig. 

Vannmiljø   Ikke registrerte vannressurser. 

Luftkvalitet   Utenfor registrerte luftsoner. 

Støy 
 

 Utvikling av videre maritim virksomhet kan 
generere støy. 

Klimagassutslipp fra 
arealbruksendringer 

 Området er klassifisert med arealressursene 
(AR5) bebygd, samferdsel, skog og hav. Full 
utbygging innebærer utslipp av 51,3 tonn CO2 

ekvivalenter. Dette gir utslipp av 29,5 tonn CO2 
ekvivalenter per daa ubebygd areal. 

Forurenset grunn 

og sjøbunn  

 Ikke registrert som areal med fare for 

forurenset grunn. Mangler kartlegging av 
sulfidholdig berggrunn. Usikkert når det gjelder 
fare for radon. 

Friluftsliv og 

grønnstruktur 

 Trasé for framtidig kyststi er lagt helt sør på 

eiendommen, men ikke etablert. Allerede 
nedbygd i strandsone, men boliger kan øke 
privatisering. 

Landskap 
 

 Området bærer preg av eksisterende aktivitet. 
En utvikling vil ikke endre vesentlig på dette. 

Jordressurser (jordvern)  Ingen registreringer. 
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Skogressurser  Ingen registreringer.   

Grus, pukk og 

mineralressurser 

 Ingen registreringer. 

Kulturminner og 

kulturmiljø  

 Ingen registreringer.  

Samfunn   

Barn og unges 
oppvekstsvilkår  

 Relativt kort vei til skoler med uteområder, og 
kort vei til store friluftsområder. Trygg 
skolevei. 

Befolkningens helse og 
helsens fordeling i 
befolkningen  

 Vil kunne bidra med større variasjon i 
boligtyper på Flekkerøya. 

Tilgjengelighet for alle til 

uteområder og gang- og 
sykkelveinett  

 Vil kunne bidra til oppgradering av veisystem 

og kyststi, men ikke ha vesentlig virkning på 
tilgjengelighet. 

Trafikksikkerhet 
 

 Fortau langs fylkesveien fram til avkjørsel til 
Skudeviga. Veien ut til området må vurderes 
oppgradert avhengig av antall boenheter. I 
trafikksikkerhetsplan 2019-2022 er gang- og 

sykkelvei langs fv. 8 på Vesterøya andre 
prioritet på strekningen Skudeviga - Kilura syd. 

Transportbehov 
 

 Ca. 1 km til sentrum på Flekkerøy som er 
endestasjon på Metrolinja. Begrenset 
busstilbud på Vesterøya. Vil antagelig generere 

mer privatbilisme. 

Energiforbruk og 
energiløsninger 

 Utenfor konsesjons- og dekningsområdet 

Sosial infrastruktur 
 

 Barneskole ca. 1,5 km unna, ungdomsskole ca. 
2,5 km unna. 1,1 km til nærmeste barnehage i 

Mæbøveien. Skolekapasitet er sårbar for 
endringer. 

Vann og avløp 
 

 Kapasitet til vann, men for å få nok kapasitet til 
spillvann må sannsynligvis oppgraderes 

Overordnede føringer    

Samsvar med overordnet 
arealstrategi 

 Delvis i samsvar med arealstrategiens punkt 2 
om fortetting i eksisterende boligområder, men 

ligger ikke helt tett på senterområdet. I strid 
med punkt 9 om nedbygging av areal til 
kystbasert næringsutvikling.  

   

Risiko- og 
sårbarhetsanalyse  

Risiko Beskrivelse 

Ras og skred   Ingen kjent risiko.  

Flom og overvann   Ingen kjent risiko. 

Havnivåstigning og 
stormflo 

 Område utsatt for stormflo og havnivåstigning. 

Andre uønskede 
hendelser 

 Ulykkesrisiko vil avhenge av type virksomhet 
som etableres. 

   

Vurdering 

Et område som i dag er i bruk til kystnæring der denne aktiviteten ønskes videreutviklet, 
blant annet gjennom utfylling for dypvannskai. I tillegg ønskes det å tilrettelegge for bolig 

som en fortetting av allerede etablerte boliger tett på. Hensynet til overordnet arealstrategi 
som gir føringer på å bevare kystnære næringsområder veier tyngst, og innspillet anbefales 
ikke når det gjelder å åpne for boliger. Området opprettholdes som næringsområde. En evt. 
utvidelse av næringsområdet med utfylling for dypvannskai må vurderes i egen 

reguleringsplan. 

Administrasjonens anbefaling 

Innspillet anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen.  

Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 
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144    Selleviga, Flekkerøy  

Gnr/bnr: 2/2 Oversiktskart

 

Sted/beliggenhet: Selleviga, Flekkerøy 

Dagens formål i kommuneplan: Andre typer 
bebyggelse og anlegg. Annet byggeområde. 
Kommunedelplan for Flekkerøya: annet 
byggeområde sjøboder, brygge 
Reguleringsplan: Ikke regulert 

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg 
(bolig/fritidsbolig) 

Arealstørrelse: 312 m2 

Forslagsstiller: Arkicon AS på vegne av 
Reinhartsen & Co ANS. 

Beskrivelse av innspillet: Eiendommen 
ønskes brukt til bolig/fritidsboliger (minst 
fem boenheter), og at arealformålet for 
eiendommen endres til nåværende 
bebyggelse og anlegg.   

Ortofoto med innspill

 

Ortofoto med kommuneplan Kristiansand 
2011, kommunedelplan for Flekkerøya deler 

av strandsonen og innspillet 

 
   

Tema Konsekvens Beskrivelse 

Miljø   

Naturmangfold  Ingen registrerte naturinteresser i området. 

Vannmiljø   Ingen registrerte vannressurser 

Luftkvalitet   Utenfor kartlagte luftsoner 

Støy  Ikke berørt av støysoner 

Klimagassutslipp fra 
arealbruksendringer 

 Kartlagt som bebygd areal.  

Forurenset grunn 
og sjøbunn  

 Ikke registrert fare for forurenset grunn. Moderat til 
lav fare for radon. Mangler kartlegging av 

sulfidholdig berggrunn. 

Friluftsliv og 
grønnstruktur 

 Trasé for framtidig kyststi ligger i bakkant av 
eiendommen. Forslaget medfører nedbygging av 

strandsone, men kan også åpne strandsonen om det 
legges til rette for dette ved regulering.  

Landskap 
 

 Nedbygging av strandsone, men området er allerede 
preget av bebyggelse og forslaget vil ikke få 
vesentlige konsekvenser for landskapet. 

Jordressurser 
(jordvern) 

 Ingen ressurser.   

Skogressurser  Ingen ressurser.   

Grus, pukk og 
mineralressurser 

 Ikke registrerte ressurser. 
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Kulturminner og 
kulturmiljø  

 Ingen registreringer.  

Samfunn   

Barn og unges 

oppvekstsvilkår  

 Ligger relativt sentralt på Flekkerøya når det gjelder 

avstand til skoler, barnehage, idrettsanlegg og større 
friområder. 

Befolkningens helse 
og helsens fordeling i 
befolkningen  

 Vil ikke bidra vesentlig til temaet. 
 

Tilgjengelighet for 
alle til uteområder og 
gang- og 
sykkelveinett  

 Innspillsområdet ligger i enden av en mindre blindvei 
med begrenset kapasitet. Manglende forbindelse for 
kyststi nord for området.  

Trafikksikkerhet 

 

 Mindre blindvei, som må vurderes oppgradert med 

økt antall enheter. 

Transportbehov 
 

 Får 2 av 14 poeng i Kristiansandmodellen. Ca. 250 m 
til Østerøya med begrenset buss-tilbud. 1,5 km til 
senterområdet på Flekkerøy med Metro-tilbud. 
Gang- og sykkelvei langs Østerøya til lokalsenteret, 

men sykling gjennom tunnelen begrenser 

sykkelbruken. 

Energiforbruk og 
energiløsninger 

 Utenfor konsesjons- og dekningsområdet. 

Sosial infrastruktur 

 

 1,5 km til barneskole og ungdomsskole med 

idrettsanlegg osv. Både kommunal og privat 
barnehage ca. 1 km unna. Skolekapasiteten er 
sårbar for endringer. 

Vann og avløp 
 

 Kapasitet til vann, men noe begrenset kapasitet til 
avløp. Dette er lite tiltak så tilknytning sannsynligvis 
mulig. 

Overordnede føringer    

Samsvar med 
overordnet 
arealstrategi 

 Delvis i samsvar med arealstrategiens punkt 2 om 
fortetting i eksisterende boligområder, men ligger 
ikke helt tett på senterområdet. 

   

Risiko- og 

sårbarhetsanalyse  

Risiko Beskrivelse 

Ras og skred   Ingen kjent risiko.  

Flom og overvann   Ingen kjent risiko. 

Havnivåstigning og 
stormflo 

 Utsatt for stormflo. 

Andre uønskede 
hendelser 

 Ingen kjent risiko. 

   

Vurdering 

Tomta ligger i enden av en blindvei med begrenset kapasitet. Tomta grenser inn til et større 
næringsområde avsatt i kommunedelplan for Flekkerøya, deler av strandsonen vedtatt i 
Miljøverndepartementet juni 2011. Det kan bygges sjøbod innenfor dagens formål. 
Strandsonen på Flekkerøy er vurdert i kommunedelplanen. Det er ikke tungtveiende grunner 
for å endre den nå i denne prosessen. Det er også utbyggingsplaner og tomtereserver andre 
steder på øya, så det vurderes ikke som et stort behov for å omdisponere strandsonen.  

Administrasjonens anbefaling 

Innspillet anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen. 

Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 
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152    Østre Randøy 

Gnr/bnr: 88/76 Oversiktskart 

 

Sted/beliggenhet: Østre Randøy 

Dagens formål i kommuneplan: LNF med 
hensynssone bevaring kulturmiljø 
Reguleringsplan: Uregulert 

Foreslått formål: Bolig 

Arealstørrelse: 2 daa 

Forslagsstiller: Frank Olav Aagesen og 
Solfrid Åmdal 

Beskrivelse av innspillet: Forslagsstillerne 
anmoder om at arealformål i ny arealdel 

blir bolig. De understreker at de er 
fastboende på eiendommen. 

Ortofoto med innspill 

 

Ortofoto med kommuneplan Kristiansand 2011 
og innspillet 

 
   

Tema Konsekvens Beskrivelse 

Miljø   

Naturmangfold 
 

 Bebygd eiendom. Hele øya er markert som 
lokalt viktig naturtype, og det er utarbeidet 

skjøtselsplan for flere slåttemarker på øya. 
Ingen spesifikt i dette området.  

Vannmiljø   Berører ikke ferskvann 

Luftkvalitet   Ikke registrert sone.  

Støy  Ikke registrert sone. 

Klimagassutslipp fra 
arealbruksendringer 

 Bebygd eiendom. 

Forurenset grunn 

og sjøbunn  

 Ingen registreringer 

Friluftsliv og 
grønnstruktur 

 I hovedsak ligger eiendommen innenfor 100 fra 
sjø. 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.  

Landskap  Eksisterende bolig i 100-metersbeltet. 

Jordressurser (jordvern)  Bebygd eiendom.  

Skogressurser  Bebygd eiendom.  

Grus, pukk og 
mineralressurser 

 Ingen registreringer 

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 Bebygd eiendom. Del av kartlagt kulturmiljøer 
med svært høy kulturhistorisk verdi. Området er 
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beskrevet som Skippergada, området med den 
eldste og mest sammenhengende bebyggelsen 

(34f1). Hensynssone kulturmiljø i gjeldende 
kommuneplan.  

Samfunn   

Barn og unges 
oppvekstsvilkår  

 Bebygd eiendom. Ikke landfast, så krever 
båtskyss til skole og fritidsaktiviteter. 

Befolkningens helse og 
helsens fordeling i 
befolkningen  

 Bebygd eiendom.   

Tilgjengelighet for alle 
til uteområder og gang- 
og sykkelveinett  

 Bebygd eiendom.   

Trafikksikkerhet  Bebygd eiendom.   

Transportbehov 
 

 Bebygd eiendom. 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 
 

 Bebygd eiendom. Skole- og barnehagekapasitet 
i ytre Randesund er tilfredsstillende. 

Vann og avløp  Bebygd eiendom. Private VA-løsninger.  

Overordnede føringer    

Samsvar med 
overordnet arealstrategi 

 Innspillet er delvis 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   Ingen kjent risiko.  

Flom og overvann   Ingen kjent risiko.  

Havnivåstigning og 
stormflo 

 Ingen kjent risiko.  

Andre uønskede 
hendelser 

 Ingen kjent risiko. 

   

Vurdering 

Innspillet innebærer å endre formål på en enkelt eiendom fra LNF til bebyggelse og anlegg. 
Innspillet kan føre til økt utbyggingspress på eiendommen, som vil være i strid med 
overordnet arealstrategi og nasjonale føringer om nedbygging av strandsonen. Innspillet 
gjelder imidlertid en allerede bebygd eiendom. Det er ikke aktuelt å utvide formålet 

bebyggelse og anlegg i Skippergada til et større areal, og det er ikke aktuelt å legge LNF-
spredt bebyggelse på Randøya. Eiendommen ligger i hovedsak i 100-metersbeltet langs sjø, 
hvor byggeforbudet i plan- og bygningsloven gjelder. Eiendommen opprettholdes derfor med 
LNF-formål.  

Administrasjonens anbefaling 

Innspillet anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen. 

Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 

 

  



60 
 

161    Moneveien 4 

Gnr/bnr: 428/28 og 672 Oversiktskart 

 

Sted/beliggenhet: Moneveien, Eik/Sangvik 

Dagens formål i kommuneplan: LNFR med 
spredt boligbygging. 
Reguleringsplan: Uregulert 

Foreslått formål: Bolig 

Arealstørrelse: Totalt 9,4 daa (nordre 5,1 
daa og søndre 4,3 daa). 

Forslagsstiller: Møvik Byggtjenester pva 
Oddvin Larsen 

Beskrivelse av innspillet: En del av en større 

teig. I ny arealdel ønsker forslagsstiller at 
områdene hvor det ikke er mulig å drive 
jordbruk fortettes med inntil 6 boenheter og 
avsettes til bolig. Delene av teigen som er 
landbruksareal ønsker forslagsstiller også 
skal være arealformål i ny arealdel. 

Ortofoto med innspill

 

Ortofoto med kommuneplan Søgne 2018 og 
innspillet

 
   

Tema Konsekvens Beskrivelse 

Miljø   

Naturmangfold  Ingen registrerte naturverdier 

Vannmiljø   Ikke tett opp mot vassdrag. 

Luftkvalitet   Ingen registrert sone. 

Støy  Nordre del er delvis i gul sone.   

Klimagassutslipp fra 
arealbruksendringer 

 Området er klassifisert med arealressursene 
(AR5) bebygd areal, fulldyrka jord, skog og 
åpen fastmark. Full utbygging innebærer utslipp 
av 166,9 tonn CO2 ekvivalenter. Dette gir 
utslipp av 25,9 tonn CO2 ekvivalenter per daa 
ubebygd areal. 

Forurenset grunn 
og sjøbunn  

 Ikke registrert forurenset grunn. Mangler 
kartlegging av sulfidholdig berggrunn.  

Friluftsliv og 

grønnstruktur 

 Bebygd med boliger i dag, ikke i bruk til 

friluftsliv. 

Landskap 
 

 Bygger ned to koller i et landbrukslandskap. 
Kollene er allerede bebygd med hver sin bolig, 
men et større antall enheter vil gi vesentlige 
større terrenginngrep. 

Jordressurser (jordvern)  Jorda som er dyrka opp er av svært god 

kvalitet. Ny bebyggelse vil bli liggende tett på 
god landbruksjord i drift. Kommuneplanen 
setter byggegrense fra tomtegrense mot dyrka 
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mark på 25 meter, og store deler av disse 
kollene ligger innenfor byggegrensen.  

Skogressurser  Ikke registrerte skogressurser 
  

Grus, pukk og 
mineralressurser 

 Hav- og fjordavsetninger på mesteparten av 
arealet. Finkornige, marine avsetninger. 

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 Søndre del er del av område kartlagt som 
kulturmiljø med middels høy kulturhistorisk 
verdi. Området er beskrevet som eldre 
bebyggelse, kulturlandskap (38c3).  

Samfunn   

Barn og unges 
oppvekstsvilkår  

 Liten lekeplass i boligfeltet øst for området. Ca. 
1 km til større lekeplass og strand ved 
Torvesanden. 

Befolkningens helse og 
helsens fordeling i 
befolkningen  

 Bidrar ikke spesielt til å utjevne forskjeller. 
 

Tilgjengelighet for alle til 
uteområder og gang- og 

sykkelveinett  

 Utbygging vil ikke endre forhold som påvirker 
tilgjengelighet. 

Trafikksikkerhet 
 

 Gang- og sykkelvei/fortau til skoler og 
sentrumsområder. 

Transportbehov 

 

 Får 5 av 14 poeng i Kristiansandmodellen. 

Begrenset busstilbud langs Eikeveien. Ca. 1 km 
til Lunde og 3 km til Tangvall. 

Energiforbruk og 
energiløsninger 

 Utenfor konsesjons- og dekningsområdet. 

Sosial infrastruktur 

 

 2 km til nærmeste barneskole og 3 km til 

Tangvall ungdomsskole, og 2,5 til Tinntjønn. 
Barnehager i nærheten. Tilfredsstillende 
skolekapasitet i Søgne. 

Vann og avløp 
 

 God VA-kapasitet i området 

Overordnede føringer    

Samsvar med overordnet 
arealstrategi 

 I strid med strategiens punkt 1 om bolig-, 
areal- og transportplanlegging og punkt 2 om 

fortetting nær senterområder.  

   

Risiko- og 
sårbarhetsanalyse  

Risiko Beskrivelse 

Ras og skred   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 

Området er avsatt til LNF-spredt bebyggelse - nåværende. Det er ikke ønskelig med mer 
utbygging i dette området da det ligger tett på dyrka mark og delvis innenfor byggegrensen, 
det ligger langt fra godt kollektivtilbud, og vil sannsynligvis genere personbiltrafikk. Kan ikke 

karakteriseres som fortetting. 

Administrasjonens anbefaling 

Innspillet anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen. 

Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 
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167    Rosselandsveien  

Gnr/bnr: 575/40 og 41 Oversiktskart 

 

Sted/beliggenhet: Rosseland, nært Kolekniben  

Dagens formål: LNF 

Foreslått formål: Bolig 

Arealstørrelse: 6 daa 

Forslagsstiller: Sturle Hamre 

Beskrivelse av innspillet: Ønsker arealformål 
bolig i ny kommuneplan. Antyder 8-10 
boenheter.  

Ortofoto med innspill 

 

Ortofoto med kommuneplan Songdalen 
2012 og innspillet 

 
   

Tema Konsekvens Beskrivelse 

Miljø   

Naturmangfold 
 

 Langs Rossevennsbekken, på arealene mellom 
Rosselannsvegen og bekken, er det registrert 
naturtypen rik sump- og kildeskog med viktig 

verdi. Vilttrekk registrert gjennom området.  

Vannmiljø  
 

 Elvemusling er registrert i Rossevannsbekken. 
Rossevannsbekken ligger rett ved ønsket 
område og har moderat økologisk tilstand og 
god kjemisk tilstand. Risiko for å ikke nå 
miljømål. Tiltak må ikke påvirke vannmiljøet. 

Store deler av området ligger innenfor 
byggegrensen langs vassdrag på 50 meter. 
Del av vernet vassdrag.  

Luftkvalitet   Ingen kartlagt sone.   

Støy 
 

 Ny E39 vil gå i bro over Rossevann, men ingen 
sone kartlagt.   

Klimagassutslipp fra 
arealbruksendringer  

 Området er klassifisert med arealressursene 
(AR5) samferdsel og skog. Full utbygging 
innebærer utslipp av 200,8 tonn CO2 

ekvivalenter. Dette gir utslipp av 36,6 tonn 

CO2 ekvivalenter per daa ubebygd areal. 
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Forurenset grunn 
og sjøbunn  

 Ingen registreringer. Moderat til lav 
aktsomhetsgrad for radon. Mangler 

kartlegging av sulfidholdig berggrunn.  

Friluftsliv og 
grønnstruktur 

 Sti fra Rosselandsveien og gjennom området 
som fører til Drivåsen og Volleberg, samt 

området Lauvåsstien som er kartlagt som et 
svært viktig friluftslivsområde. 
Rosselandsveien er mye brukt som turvei og 
adkomst til turområder. I innspillet er det 
beskrevet at det ligger en forfalt hytte på 
eiendommen og at stien går gjennom 
gårdstunet.  

Landskap 
 

 Skogsområde. En utbygging vil ikke 
nevneverdig påvirke landskapet.  

Jordressurser (jordvern)  Ingen jordbruksinteresser.  

Skogressurser  Barskog, middels bonitet. Del av større 

skogsområde. 

Grus, pukk og 
mineralressurser  

 Ingen registreringer.  

Kulturminner og 

kulturmiljø  

 Det arkeologiske minnet Rosseland 

elektrisitetsverk ligger rett ved området ved 
Rossevannsbekken. Ikke fredet. Oppgitt i 
innspillet at Nye Veier, i forbindelse med E39 
bro over Rosseland, har beskrevet 
krigsminner. Oppgitt at selve tomta har et 
steingjerde, som tilhører forslagsstiller, og 
som indikerer tomtas areal. 

Samfunn   

Barn og unges 
oppvekstsvilkår  

 Del av et større skogsområde. Barnehager på 
Birkeli og langs Birkenesveien. Skolevei til 
Rosseland skole via Rosselandsvegen eller 

Koleknibvegen (ingen gang- og sykkelsti) til 
Rosselandsveien (fv. 4234) som har gang- og 
sykkelsti. Skolestruktur under vurdering. Det 
er ca. 4 km til Nodeland der mange av 
tilbudene for barn- og unge, og 

ungdomsskole, finnes.  

Befolkningens helse og 
helsens fordeling i 
befolkningen  

 Rosseland skårer dårligere enn 
kommunegjennomsnittet på samlede levekår, 
men bygging av boliger her vil ikke bidra 
vesentlig til å utjevne forskjeller. Ca. 1 km til 
bussholdeplass og butikk på Rosseland.  

Tilgjengelighet for alle til 
uteområder og gang- og 
sykkelveinett  

 Vil ikke påvirke forhold av betydning. Ikke 
gang- og sykkelvei til dette området.    

Trafikksikkerhet  Adkomst via Koleknibvegen eller 
Rosselandsvegen. Lokalveien Rosselandsvegen 
er smal, mye brukt av turgåere og har ikke 

gang- eller sykkelsti. Koleknibvegen er en 
intern boligvei og har ikke gang- eller 
sykkelsti. Trafikksikkerhetstiltak må vurderes.  

Transportbehov 
 

 Får 5 av 14 poeng i Kristiansandsmodellen.  

Energiforbruk og 
energiløsninger 

 Utenfor konsesjonsområde for fjernvarme.  

Sosial infrastruktur 
 

 Skolestrukturen er under vurdering. Skolene 
med barnetrinn i Sognsdalen har ledig 
kapasitet og ventet å være rimelig stabilt. 

Songdalen ungdomsskole er greit utnyttet 
kapasitetsmessig, elevtallet på 
ungdomstrinnet er ventet å øke noe. 
Rosseland har god dekning og ledige 
barnehageplasser.  
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Vann og avløp 
 

 Kommunal VA har kapasitet for 8-10 
boenheter, men utbygger må ta kostnad ved 

tilknytning. 

Overordnede føringer   

Samsvar med overordnet 
arealstrategi 

 Området ligger ca. 1 km fra Rosseland. 
Rosseland/Brennåsen har status som 
lokalsenter. Imidlertid ikke i tråd med 
arealstrategi 2 da det ikke er fortetting eller 
transformasjon. Videre er innspillet i strid med 
arealstrategi 6 og 8 om å ivareta 
friluftslivhensyn og motvirke byspredning og 

lokalisere utbyggingsområder tilpasset 
konsekvenser av klimaendringer. 

 

Risiko- og 
sårbarhetsanalyse  

Risiko Beskrivelse 

Ras og skred   Arealene nord/nordøst for Rossevannsbekken 
har aktsomhetsområde for jord- og flomskred. 
Del av eiendommen er i nord registrert som 

aktsomhetsområde for marin leire.  

Flom og overvann   Store deler av planområdet har 
aktsomhetsområde flom. 

Havnivåstigning og 
stormflo 

 Ingen risiko. 

Andre uønskede 
hendelser 

 Risiko for samferdselsulykke når undergang 
under E39 oversvømmes.  

   

Vurdering 

Et lite boligfelt her er ikke i samsvar med arealstrategien og boligområdet vil bli en tydelig 
satellitt som tar hull på et større sammenhengende skogsområde. Store deler av området 
ligger innenfor byggegrensen langs vassdrag på 50 meter, har aktsomhetsområde for flom, 
og deler har aktsomhetsområde for skred og marin leire. Det er ikke trafikksikker skolevei. 
Innspillet anbefales derfor ikke tatt inn i planen.  

Administrasjonens anbefaling 

Innspillet anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen. 

Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 
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168 Berhus, Hånes   

Gnr/bnr: 65/5, 69 og 113 Oversiktskart 

 

Sted/beliggenhet: Berhus, Hånes 

Dagens formål i kommuneplan: LNF med 
hensynssoner for landbruk og for kulturmiljø 
Reguleringsplan: Deler regulert til 
kulturlandskap 

Foreslått formål: Bolig 

Arealstørrelse: 7,8 daa 

Forslagsstiller: WSP på vegne av Anders 
Martinsen 

Beskrivelse av innspillet: Tidligere 
landbrukseiendom. Forslagsstiller ønsker at 

arealformål i ny arealdel endres til 
boligformål. 

Ortofoto med innspill 

 

Ortofoto med kommuneplan Kristiansand 
2011 og innspillet 

 
   

Tema Konsekvens Beskrivelse 

Miljø   

Naturmangfold 
 

 Myrhauk (sterkt truet) er registrert i området, 
Steinstorkenebb (nær truet) er registret rett ved 
området.  

Vannmiljø  
 

 Berører ingen vannforekomster. Del av 
nedbørsfeltet til Tovdalsvassdraget.  

Luftkvalitet   Søndre del av området er innenfor gul sone. 

Støy  Hele arealet er i gul støysone fra E18.  

Klimagassutslipp fra 
arealbruksendringer 

 Området er klassifisert med arealressursene 
(AR5) bebygd, samferdsel, fulldyrka jord og 
skog. Full utbygging innebærer utslipp av 165,2 
tonn CO2 ekvivalenter. Dette gir utslipp av 33,3 
tonn CO2 ekvivalenter per daa ubebygd areal. 

Forurenset grunn 
og sjøbunn  

 Ingen registreringer. Moderat til lav aktsomhet 
for radon.  

Friluftsliv og 
grønnstruktur 

 Ingen spesielle friluftslivshensyn. 

Landskap  Utvidelse av eksisterende boligområde.  

Jordressurser (jordvern)  Området ligger tett på arealer med fulldyrka 
mark. Store deler av arealet ligger innenfor 
byggegrense mot jordbruksareal på 25 meter.   

Skogressurser  Lauvskog med middels bonitet. Inneklemte 
arealer.  
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Grus, pukk og 
mineralressurser 

 Ingen registreringer. 

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 Store deler av området er regulert til 
kulturlandskap. Registrert kulturmiljø med høy 
kulturhistorisk verdi. Beskrevet som eldre 

bebyggelse, Øvre Timenes/Berhus (26g2).  

Samfunn   

Barn og unges 
oppvekstsvilkår  

 Barn og unges bruk av området kan ikke 
utelukkes da det er nært øvrig bebyggelse på 
Hånes. Nærmeste lekeplass ligger i tilknytting til 

Berhusveien, 50 meter fra området. 800 meter til 
Brattbakken Skole, 1 km til Vigvoll ungdomsskole 
og 200 meter til barnehage.  

Befolkningens helse og 
helsens fordeling i 
befolkningen  

 Utvidelse av et etablert boligområde. Hånes 
skårer rundt gjennomsnittet på samlede levekår i 
kommunen. 

Tilgjengelighet for alle 
til uteområder og gang- 
og sykkelveinett  

 Utvidelse av et etablert boligområde. 

Trafikksikkerhet 

 

 Gang- og sykkelvei langs Berhusveien til øvrige 

deler av Hånes.  

Transportbehov  Får 9 av 14 poeng i Kristiansandsmodellen.  

Energiforbruk og 
energiløsninger 

 Delvis innenfor konsesjonsområde for 
fjernvarme. 

Sosial infrastruktur 
 

 Hånes har god balanse på barnehageplasser. 
Pågår utredning om skolestruktur.  

Vann og avløp 
 

 Ligger nær kommunale VA-ledninger, disse har 
god kapasitet. Avhengig av antall boenheter kan 
oppgradering påregnes. 

Overordnede føringer    

Samsvar med 
overordnet arealstrategi 

 Området ligger tett opp til eksisterende 
bebyggelse på Berhus, men svært nær dyrka 
mark.   

   

Risiko- og 
sårbarhetsanalyse  

Risiko Beskrivelse 

Ras og skred   I nordre deler av området er det kartlagt mulig 

marin leire. Hele området er under marin grense. 

Flom og overvann   Ingen kjent risiko. 

Havnivåstigning og 
stormflo 

 Ingen risiko. 

Andre uønskede 
hendelser 

 Høyspent rett sør for området. 

   

Vurdering 

Store deler av området er regulert til kulturlandskap, og det er registrert kulturmiljø med 
høy kulturhistorisk verdi i området. I tillegg ligger store deler av arealet ligger innenfor 
byggegrense mot jordbruksareal på 25 meter, og området vil bli vanskelig å få bygget ut.  

Administrasjonens anbefaling 

Innspillet anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen. 

Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 
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170    Korsvikkilen  

Gnr/bnr: 97/405 med fler Oversiktskart 

 

Sted/beliggenhet: Korsvikkilen 

Dagens formål: Næring, bebyggelse og 
anlegg, offentlig og privat tjenesteyting, 
grønnstruktur, småbåthavn, kombinerte 
formål i sjø og vassdrag med eller uten 
tilhørende strandsone 

Foreslått formål: Sentrumsformål 

Arealstørrelse: 585 daa 

Forslagsstiller: Trollvegg Arkitektstudio as 

Beskrivelse av innspillet: Innspill som går på 

etablering av nytt bydelssenter i Randesund. 
Forslagsstiller stiller spørsmål ved hvor 
hensiktsmessig det nåværende 
bydelssenteret Rona er. Forslagsstiller gir en 
omfattende begrunnelse for hvorfor Korsvik 
heller bør bli bydelssenteret i Randesund. 

Innspillet innebærer omdisponering av alle 

arealene rundt Korsvikfjorden til 
senterformål/bydelssenter 

Ortofoto med innspill 

 

Ortofoto med kommuneplan Kristiansand 
2011 og innspillet 

 
   

Tema Konsekvens Beskrivelse 

Miljø   

Naturmangfold 
 

 Flere rødlistede fuglearter er registrert/observert 
i området rundt Korsvikfjorden. Blant annet 
hettemåke (kritisk truet), makrellterne (sterkt 

truet), svartrødtjert (sterkt truet), fiskemåke 
(sårbar), gråmåke (sårbar), gråsurv (nær truet), 
grønnfink (sårbar), stær (nær truet), storskarv 
(nær truet), ærfugl (sårbar), grønnfink (sårbar). 
Sukkevannsbekken er en dokumentert 
sjøørretførende bekk. En evt. reguleringsplan i 
dette området må utrede dette temaet 

ytterligere.  

Vannmiljø  
 

 Korsvikfjorden er en del av Østergapet-indre har 
moderat økologisk tilstand og dårlig kjemisk 
tilstand. Miljøtilstand er avhengig av pågående 
tiltak.  

Luftkvalitet   Ingen registrert sone.  

Støy  Områdene nærmest hovedveiene er støyutsatt.  

Klimagassutslipp fra 
arealbruksendringer 

  Området er klassifisert med arealressursene 
(AR5) bebygd areal, samferdsel, fulldyrka jord, 

innmarksbeite, skog, åpen fastmark, myr og 
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hav. Full utbygging innebærer utslipp av 6868,5 
tonn CO2 ekvivalenter. Dette gir utslipp av 33,0 

tonn CO2 ekvivalenter per daa ubebygd areal. 

Forurenset grunn 
og sjøbunn  

 Store deler av området er registrert som 
forurenset grunn pga. sagbruk, båtbyggeri, 

industri, bensinstasjon, som har flere typer 
forurensning (industri, tank, tankanlegg og 
bensinstasjon). Deler av området er omfattet av 
registrering av sulfidholdig bergarter.  

Friluftsliv og 
grønnstruktur 

 Badeplass innerst i Korsvikfjorden ved Korsvik 
marina. Badeplassen kan gi kvaliteter til 

sentrumsformålet. Stier til hytter på Knarrevik.  

Landskap 
 

 Store deler av området er bebygd og endring til 
sentrumsformål vil ikke gi store konsekvenser.  

Jordressurser (jordvern)  Ca. 3 daa med fulldyrka jord helt vest i ønsket 
område. Noen mindre arealer med dyrka mark.   

Skogressurser  Mindre arealer mellom bebyggelsen med 
lauvskog med middels bonitet.  

Grus, pukk og 

mineralressurser 

 Ingen registreringer. 

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 Flere automatisk fredede kulturminner 
(Bosetning-aktivitetsområde) mellom 
Korsvikfjorden næringsområde og 
Dvergsnesveien, vest for parkeringsplass til 
Korsvikfjorden næringsområde og i bebyggelsen 
ved Korsviktoppen. Skipsfunn ved Støodden er 

automatisk fredet. I tillegg flere andre 
kulturminner som ikke er fredet eller med 
uavklart vernestatus. Merkestein, fjernet 
automatisk fredet kulturminne, innskrift/risting, 
arkeologisk minne. Kulturmiljø med svært høy 
kulturhistorisk verdi vest i innspillet. Dette er 

Rosenlund (33m1) beskrevet som gårdstun med 
svært høy verdi. Regulert til bevaring i 
reguleringsplan, som utvides noe og gis 
buffesone. Buffersonen ligger også innenfor 

innspillsområdet (33n3) og har middels høy 
kulturhistorisk verdi.  

Samfunn   

Barn og unges 
oppvekstsvilkår  

 Store deler av området er bebygd med blant 
annet større næringsområder, boliger, 
infrastruktur og omfatter også en skole. Det er 
få arealer som egner seg til lek i dag. Endring til 

sentrumsformål vil kunne være positivt dersom 
det blir lagt inn gode lekearealer for barn og 
unge.   

Befolkningens helse og 
helsens fordeling i 
befolkningen  

 En endring av arealene til sentrumsformål kan 
være positivt for befolkningen dersom det blir 
flere møteplasser og arealene som i dag er 

næring blir tilgjengelige arealer. Områdene er 
nært sjøen. En flytting av bydelssenteret fra 
Rona til Korsvik vil imidlertid redusere 
befolkningen på Hånes/Tveit sin tilgang til 

bydelssenteret.  

Tilgjengelighet for alle 
til uteområder og gang- 
og sykkelveinett  

 Det er gang- og sykkelvei langs Dvergsnesveien 
og Sømsveien. Store deler av arealene er i dag 
ikke tilrettelagt for befolkningen. Tilgjengelighet 
for alle må sikres i eventuell videre 
utbygging/transformasjon.  

Trafikksikkerhet 

 

 Området er svært stort. Langs Dvergsnesveien 

er det gang- og sykkelvei på siden mot 
hoveddelen av sentrumsformålet. Langs 
Sømsveien er gang- og sykkelsti på motsatt 
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side. Trafikksikkerhet må ivaretas i en eventuell 
utvikling av området til sentrumsformål.  

Transportbehov 
 

 Får 7 av 14 poeng i Kristiansandsmodellen. På 
Dvergsnesveien er det høyfrekvent buss 
(metrolinje). Langs Sømsveien er det buss med 

lav frekvens (1 avgang i timen). En endring av 
arealene til sentrumsformål, og flytting av 
bydelssenter fra Rona til Korsvik vil påvirke 
transportmønsteret for hele Randesund og 
Hånes/Tveit. For innbyggere i Tveit og på Hånes 
vil flytting av bydelssenter øke 
transportbehovet, og det er ikke tilrettelagt for 

kollektivtransport mellom Hånes/Tveit og 
Korsvik.   

Energiforbruk og 
energiløsninger 

 Utenfor konsesjonsområde.  

Sosial infrastruktur 

 

 Det er for tiden underdekning på 

barnehageplasser i Indre Randesund. Ønsket 
areal er stort og kan påvirke flere skolekretser. 

Vardåsen har sprengt kapasitet, Strømme skole 
har mye ledig kapasitet Dvergsnes skole har 
godt utnyttet kapasitet pr i dag. Elevtallet er 
ventet å være rimelig stabilt til 2031 for 

Vardåsen og Strømme. For Dvergsnes er det 
ventet å bli redusert til 2031. Haumyrheia skole 
har godt utnyttet kapasitet. Holte skole har noe 
ledig kapasitet, men venter en økning i 
elevtallet. Begge skolene vil da trolig ha et 
elevtall opp mot sin maksimale teoretiske 
kapasitet. 

Hvis arealene skal fortettes og også inneholde 
boliger, kan det påvirke barnehage- og 
skolekapasitet i Indre Randesund.  

Vann og avløp 
 

 Uklart hva dette vil innebære av antall nye 
boenheter eller næring. Området har kapasitet 
til noe utbygging. 

Overordnede føringer    

Samsvar med 
overordnet arealstrategi 

 Innspillet er ikke i samsvar med 
senterstrukturen avsatt i den overordnede 
arealstrategien. 

   

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 

 Store deler av arealene er utsatt for stormflo og 
havnivåstigning.  

Andre uønskede 
hendelser 

 Eksisterende industribedrifter, bensinstasjon og 
forurensning i grunn. Ingen øvrig kjent risiko.  

   

Vurdering 

Store deler av området er allerede bebygd. Innspillet er i strid med senterstrukturen som er 

avklart i den overordnede arealstrategien, som sier at bydelssenter øst for Topdalsfjorden 
skal lokaliseres på Rona. Imidlertid følges deler av innspillet opp ved at arealer som ligger 
rundt butikken på Dvergsnes gis sentrumsformål og et område på Knarrevik settes av som 
transformasjonsområde (del av innspill 199). Senterformål på Dvergsnes er i tråd med 

arealstrategien om at området videreutvikles som lokalsenter. Noen eksisterende boliger på 
Støodden gis også bygge- og anleggsformål.  

Administrasjonens anbefaling 

Innspillet anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen. Det er sentrumsformål på Dvergsnes, 

anbefales transformasjonsområde på Knarrevik og endring av formål for etablerte boliger på 
Støodden (se egne dokumenter i vedlegg til planbeskrivelsen).  
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Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 
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171 (nordre del – innspill 1)    Timenes  

Gnr/bnr: 65/4 Oversiktskart 

 
 
 
 

Sted/beliggenhet: Timenes, mellom 
Hånesveien og Topdalsveien (fv. 41) 

Dagens formål i kommuneplan: LNF og 
grønnstruktur. Hensynssoner for bevaring 
av kulturmiljø og støy 
Reguleringsplan: Deler er regulert til 
friluftsområde, midlertidig bygge- og 

anleggsområde og veiformål.  

Foreslått formål: Boligbebyggelse og 
offentlig eller privat tjenesteyting 

Arealstørrelse: 33,3 daa 

Forslagsstiller: Lars-Knut Aske på vegne av 
Jan Erik Isaksen 

Beskrivelse av innspillet: Gjelder kolle 
mellom Timenesveien og fylkesvegen 
(Kjevikveien). Forslagsstiller ønsker at 

arealformål i ny arealdel blir 

boligbebyggelse og offentlig eller privat 
tjenesteyting. Ca. 30 boenheter for alle 
aldersgrupper, samt konsept med 
samfunnsnyttig formål som for eksempel 
kombinasjon eldre/sykehjem særlig aktuelt 
for aldersgruppa over 60 år.  

Ortofoto med innspill 

 

Ortofoto med kommuneplan Kristiansand 
2011 og innspillet 

 
   

Tema Konsekvens Beskrivelse 

Miljø   

Naturmangfold 
 

 Gulspurv (sårbar), hønsehauk (sårbar) og 
dvergspett (andre spesielt hensynskrevende 
arter) er registrert i området.  

Vannmiljø   Berører ingen vannforekomster.  

Luftkvalitet   Ingen registreringer.  

Støy 

 

 Store deler av arealet ligger i rød og gul 

støysone fra Topdalsveien fv. 41.  

Klimagassutslipp fra 
arealbruksendringer 

 Området er klassifisert med arealressursene 
(AR5) bebygd, samferdsel, skog og åpen 
fastmark. Full utbygging innebærer utslipp av 
1331,1 tonn CO2 ekvivalenter. Dette gir utslipp 
av 42,1 tonn CO2 ekvivalenter per daa ubebygd 
areal. 

Forurenset grunn 
og sjøbunn  

 Ingen registreringer. Lav til høy aktsomhet for 
radon. 
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Friluftsliv og 
grønnstruktur 

 Ingen store frilufslivsverdier.  

Landskap 
 

 Utvidelse av et eksisterende boligområde. Store 
deler av området er en kolle, og en utbygging 
kan få negative konsekvenser for landskapet.  

Jordressurser (jordvern)  Del av landbrukseiendom i drift. Deler av arealet 
er dyrkbar jord. Deler av arealet ligger nærmere 
enn 25 meter til fulldyrka jord.  

Skogressurser  Barskog med høy bonitet. Ikke drivverdig.  

Grus, pukk og 
mineralressurser 

 Ingen registreringer. 

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 Har hensynssone bevaringsmiljø i gjeldende 
kommuneplan. Nært områder som er kartlagt 
som kulturmiljø i ny kartlegging.  

Samfunn   

Barn og unges 
oppvekstsvilkår  

 Området kan være i bruk av barn og unge, da 
det er tett på eksisterende bebyggelse. I 
innspillet er det opplyst at området ikke er i bruk 
av barn og unge. 500 meter til barneskole, 700 

meter til ungdomsskole og 750 meter til 
barnehage. Skoleveien har gang- og sykkelvei 
halve strekningen, resten er opplyst å være 
langs boligveier. 

Befolkningens helse og 

helsens fordeling i 
befolkningen  

 Hånes skårer rundt gjennomsnittet på samlede 

levekår i kommunen. Utvidelse av et etablert 
boligområde. Støyutsatt område. 

Tilgjengelighet for alle 
til uteområder og gang- 
og sykkelveinett  

 Utvidelse av et etablert boligområde, adkomst til 
etablerte gang- og sykkelveier og turområder 
må løses i en evt. reguleringsplan.  

Trafikksikkerhet 
 

 Adkomst fra Hånesveien eller Timenesveien. 
Timenesveien er smal og vurderes ikke egnet for 
økt trafikk. I en eventuell reguleringsplan må det 
vurderes om nye boenheter krever en 
oppgradering av adkomstvei og eventuell 
etablering av gang- og sykkelveier. Gang- og 
sykkelveier langs etablerte hovedveier på Hånes. 

Transportbehov 
 

 Får 10 av 14 poeng i Kristiansandsmodellen. 400 
meter til bussholdeplass.  

Energiforbruk og 
energiløsninger 

 Utenfor konsesjonsområde for fjernvarme. 

Sosial infrastruktur 
 

 Hånes har god balanse på barnehageplasser. 
Pågår utredning om skolestruktur.  

Vann og avløp 
 

 Området er nær kommunale VA-anlegg, men må 
påregne noe oppgradering 

Overordnede føringer    

Samsvar med 
overordnet arealstrategi 

 Området ligger tett opp til eksisterende 
bebyggelse på Hånes og Timenes.  

   

Risiko- og 
sårbarhetsanalyse  

Risiko Beskrivelse 

Ras og skred   Deler av området er under marin grense.  

Flom og overvann   Ingen kjent risiko.  

Havnivåstigning og 

stormflo 

 Ingen risiko. 

Andre uønskede 
hendelser 

 Høyspent (distribusjonsnett) gjennom området.  

 
 

  

Vurdering 

Store deler av området er utsatt for støy fra Topdalsveien (fv. 41), deler av arealene ligger 
innenfor byggegrense mot dyrka mark og adkomst via Timenesveien er utfordrende med 
tanke på trafikksikkerhet. Området har et høyt utslipp av klimagasser ved arealbruksendring 
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per daa. Hånes har i tillegg stor boligreserve, og innspillet anbefales derfor ikke lagt inn i 
planen.  

Administrasjonens anbefaling 

Innspillet anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen. 

Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 
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171 (søndre del – innspill 2)    Timenes  

Gnr/bnr: 65/4 Oversiktskart 

 

Sted/beliggenhet: Timenes/Hånes 

Dagens formål i kommuneplan: LNF med 
hensynssoner for kulturmiljø og støy 
Reguleringsplan: uregulert 

Foreslått formål: Bolig 

Arealstørrelse: 17,3 daa 

Forslagsstiller: Lars-Knut Aske på vegne av 
Jan Erik Isaksen 

Beskrivelse av innspillet: Gjelder Tiparsnuten, 
kolle mellom Hånesveien og Timenesveien. 

Forslagsstiller ønsker at arealformål i ny 
arealdel blir boligbebyggelse, 10-15 
boenheter. 

Ortofoto med innspill 

 

Ortofoto med kommuneplan Kristiansand 
2011 og innspillet 

 
   

Tema Konsekvens Beskrivelse 

Miljø   

Naturmangfold 

 

 Myrhauk (sterkt truet), hønsehauk (sårbar), 

dvergspett (andre spesielt hensynskrevende 
arter) er registrert i området. 

Vannmiljø   Berører ingen vannforekomster.  

Luftkvalitet   Deler av området er innenfor gul sone.  

Støy 
 

 Store deler av arealene ligger i gul støysone 
fra E18.  

Klimagassutslipp fra 
arealbruksendringer 

 Området er klassifisert med arealressursene 
(AR5) bebygd, samferdsel, fulldyrka jord, 
skog og åpen fastmark. Full utbygging 

innebærer utslipp av 578,6 tonn CO2 

ekvivalenter. Dette gir utslipp av 33,7 tonn 
CO2 ekvivalenter per daa ubebygd areal. 

Forurenset grunn 
og sjøbunn  

 Ingen registreringer. Moderat til lav 
aktsomhet for radon. 

Friluftsliv og 
grønnstruktur 

 Ingen store friluftslivsverdier.  

Landskap  Utvidelse av et eksisterende boligfelt.  

Jordressurser (jordvern)  Del av landbrukseiendom og arealet ligger helt 

inn til gårdens driftsbygning og paddocker for 
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hest. 1 dekar fulldyrka jord. Deler av arealet 
er dyrkbart. Store deler av arealene er 

innenfor 25 meter til dyrka jord.  

Skogressurser  Lauvskog av særs høy bonitet. Inneklemte 
arealer.  

Grus, pukk og 
mineralressurser 

 Ingen registreringer. 

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 Registrert kulturmiljø med høy kulturhistorisk 
verdi. Beskrevet som eldre bebyggelse, Øvre 
Timenes/Berhus (26g2). Tiparsnuten, 

bygningsruin fra 1800-tallet, er registrert i 
området, ikke fredet.  

Samfunn   

Barn og unges 

oppvekstsvilkår  

 Området kan være i bruk av barn og unge, da 

det er tett på eksisterende bebyggelse. I 
innspillet er det opplyst at området ikke er i 
bruk av barn og unge. 700 meter til 
barneskole, 900 meter til ungdomsskole og 
200 meter til barnehage. Skoleveien har 

gang/sykkelvei langs Hånesveien og fram til 
skolen(e). Resterende skolevei er opplyst å 

være boligvei i boligfeltet.  

Befolkningens helse og 
helsens fordeling i 
befolkningen  

 Hånes skårer rundt gjennomsnittet på 
samlede levekår i kommunen. Utvidelse av et 
etablert boligområde. Område utsatt for støy 
og dårlig luftkvalitet. 

Tilgjengelighet for alle til 
uteområder og gang- og 
sykkelveinett  

 Utvidelse av et etablert boligområde. 

Trafikksikkerhet 
 

 Adkomst via Timenesveien som er uten gang- 
og sykkelvei. I en eventuell reguleringsplan 

må det vurderes om nye boenheter krever en 
oppgradering av Timenesveien og etablering 
av gang- og sykkelveier. Gang- og sykkelveier 
langs etablerte hovedveier på Hånes. 

Transportbehov 

 

 Får 10 av 14 poeng i Kristiansandsmodellen. 

300 meter til bussholdeplass. 

Energiforbruk og 
energiløsninger 

 I hovedsak utenfor konsesjonsområde for 
fjernvarme. Utenfor dekningsområdet.  

Sosial infrastruktur 
 

 Hånes har god balanse på barnehageplasser. 
Pågår utredning om skolestruktur. 

Vann og avløp 
 

 Området er nær kommunale VA-anlegg, men 
må påregne noe oppgradering 

Overordnede føringer    

Samsvar med overordnet 
arealstrategi 

 Området ligger tett opp til eksisterende 
bebyggelse på Hånes og Timenes. 

   

Risiko- og 
sårbarhetsanalyse  

Risiko Beskrivelse 

Ras og skred   Helt sør i området er det kartlagt mulig marin 
leire. Hele området er under marin grense.  

Flom og overvann   Ingen kjent risiko.  

Havnivåstigning og 

stormflo 

 Ingen risiko.  

Andre uønskede 
hendelser 

 Høyspent (distribusjonsnett) gjennom 
området. 

   

Vurdering 

Gården drives og pga. nærhet til gårdens driftsbygninger og arealer bør dette området 
nærmest gården beholdes som LNF-formål. I tillegg er området kartlagt som viktig 
kulturmiljø, adkomst via Timenesveien er utfordrende med tanke på trafikksikkerhet, 

hoveddelen av området er innenfor gul støysone fra E18 og deler har dårlig luftkvalitet, og 
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store deler av arealene er innenfor byggegrense mot jordbruksområder. Området kan derfor 
være vanskelig å få bygget ut, og anbefales derfor ikke lagt inn i kommuneplanen. Hånes 

har i tillegg en stor boligreserve. 

Administrasjonens anbefaling 

Innspillet anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen. 

Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 

 

  



77 
 

202 Nedre Hånes 25  

Gnr/bnr: del av 63/1 Oversiktskart 

 

Sted/beliggenhet: Nedre Hånes   

Dagens formål i kommuneplan: LNF 
Reguleringsplan: landbruksområde 

Foreslått formål: Bolig 

Arealstørrelse: 5,3 daa 

Forslagsstiller: Bjarne Fjelldal 

Beskrivelse av innspillet: Forslagsstiller ønsker 
at arealformål i ny arealdel blir bolig. Det 
antydes ca. 8-10 boenheter, deriblant to 
leiligheter i 1.etg. av driftsbygning og 

eneboliger/rekkehus ellers. 

Ortofoto med innspill 

 

Ortofoto med kommuneplan Kristiansand 
2011 og innspillet 

 
   

Tema Konsekvens Beskrivelse 

Miljø   

Naturmangfold  Ingen registreringer.  

Vannmiljø  

 

 Berører ingen vannforekomster. Del av 

nedbørsfeltet til Tovdalsvassdraget.  

Luftkvalitet   Ingen registreringer.  

Støy  Ingen registrert støysone.  

Klimagassutslipp fra 

arealbruksendringer 

 Området er klassifisert med arealressursene 

(AR5) bebygd areal, samferdsel, fulldyrka 
jord og åpen fastmark. Full utbygging 
innebærer utslipp av 10,6 tonn CO2 

ekvivalenter. Dette gir utslipp av 3,0 tonn 
CO2 ekvivalenter per daa ubebygd areal. 

Forurenset grunn 
og sjøbunn  

 Ingen registreringer. Moderat til lav 
aktsomhet for radon. 

Friluftsliv og grønnstruktur  Bebygd areal.  

Landskap  Eksisterende gårdstun, boligbebyggelse 
rundt.  

Jordressurser (jordvern)  Del av landbrukseiendom. Innspillet omfatter 
tun og fulldyrka jord (ca. 1,5 daa). Store 
deler av arealet er innenfor 25 meter til 
dyrket mark. 
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Skogressurser  Bebygd areal. 

Grus, pukk og 

mineralressurser 

 Ingen registreringer. 

Kulturminner og 

kulturmiljø  

 Stabbur, uthus, våningshus og hønsehus er 

SEFRAK-registrert (tidsangivelse 1800 
tallet). Funnsted av spinnehjul i 1964. Det er 
oppgitt i innspillet at våningshuset står for 
nedfalls og må rives, at stabburet er flyttbart 
og at låven ble spist opp av husbukk for 30 
år siden slik at den falt sammen.  

Samfunn   

Barn og unges 
oppvekstsvilkår  

 Bebygd areal i dag, ca. 100 meter til 
lekeplass, 600 meter til kvartalslekeplass på 
Hånestangen. Trafikksikker vei til skole og 
barnehage. 

Befolkningens helse og 
helsens fordeling i 
befolkningen  

 God tilgang til turområder og badeplasser 
eks på Hånestangen og Vigvollsbukta. 1km 
til nærbutikk på Hånni.  

Tilgjengelighet for alle til 

uteområder og gang- og 

sykkelveinett  

 Utbygging vil ikke gi endrede forhold.  

Trafikksikkerhet 
 

 Utbygd gang- og sykkelveinett fra 
Hånestangen og i hele Hånesområdet. 
Hånestangen har fortau langs veien, 
Vigvollåsen har gang- og sykkelvei. Økt 
antall boliger vil kunne øke biltrafikken.  

Transportbehov  Får 10 av 14 poeng i Kristiansandmodellen. 

Energiforbruk og 
energiløsninger 

 Utenfor konsesjonsområde for fjernvarme. 

Sosial infrastruktur 
 

 Hånes har god balanse på barnehageplasser. 
Pågår utredning om skolestruktur på Hånes.  

Vann og avløp  Ligger nær hovedledninger med god 
kapasitet. 

Overordnede føringer    

Samsvar med overordnet 
arealstrategi 

 Området ligger tett opp til eksisterende 
bebyggelse på Hånes og er delvis en bebygd 

eiendom. Imidlertid er arealinnspillet i strid 
med arealstrategi 6 om å hindre 
omdisponering av dyrket mark.  

   

Risiko- og 
sårbarhetsanalyse  

Risiko Beskrivelse 

Ras og skred   Under marin grense.   

Flom og overvann   Ingen kjent risiko. 

Havnivåstigning og 
stormflo 

 Ingen risiko. 

Andre uønskede hendelser  Ingen kjente risikoer. 

   

Vurdering 

Aktuelle område er en del av en landbrukseiendom med sammenhengende jordbruksområde 
og kulturlandskap. Området er regulert til landbruk. Deler av arealene er dyrka mark, og 
store deler av arealene ligger innenfor forslått byggegrense mot jordbruksområder på 25 

meter fra tomtegrense til dyrket mark. Det er derfor lite av ønsket areal som reelt sett kan 
bebygges. Konsekvensutredningen viser også at det er store konflikter med kulturminner. 
For meldepliktige bygninger (bygninger som er eldre enn 1850), er det lovfestet i §25 i 
Kulturminneloven at en vurdering av verneverdien må gjøres før søknad om endring eller 

rivning kan bli godkjent. Området anbefales å beholde med LNF-formål og landbruk jf. vern 
av dyrka mark. 

Administrasjonens anbefaling 

Innspillet anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen.  

Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 

 

http://tune.ra.local/Veiledning/Ordlister-med-ordforklaringer/Ordforklaringar-nynorsk
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203   Ålefjærveien 126, Justnes  

Gnr/bnr: 37/13 og 37 Oversiktskart 

 

Sted/beliggenhet: Justnes 

Dagens formål i kommuneplan: LNF og 
bebyggelse og anlegg (del av 37/30), 
hensynssone landbruk og støysone 
Reguleringsplan: 37/13 (vestre del) 
regulert til jord- og skogbruk. Del av 37/30 
(østre del) avsatt til bebyggelse og anlegg 

er regulert til bolig. Øvrige deler av 37/30 
er regulert til friluftsområde.  

Foreslått formål: Bolig og bryggeanlegg 

Arealstørrelse: ca. 5,8 daa 

Forslagsstiller: Petter Gordon Jensen 

Beskrivelse av innspillet:  
Forslagsstiller ønsker at arealformål i ny 
arealdel blir bolig og bryggeanlegg. Det 

antydes oppføring av tre boenheter. 

Ortofoto med innspill 

 

Ortofoto med kommuneplan Kristiansand 2011 
og innspillet 

 
   

Tema Konsekvens Beskrivelse 

Miljø   

Naturmangfold 
 

 Sjøområdene er kartlagt som viktig naturtype 
undervannseng og svært viktig ålegressamfunn.  

Vannmiljø   Berører ingen ferskvannsforekomster.  

Luftkvalitet  

 

 Ingen registrert sone, men i støysone fra 

Ålefjærveien. Må undersøkes i en ev. 

reguleringsplan.  

Støy  Rød og gul støysone fra Ålefjærveien.  

Klimagassutslipp fra 

arealbruksendringer 

 Området er klassifisert med arealressursene 

(AR5) bebygd, samferdsel, skog, åpen fastmark 
og hav (blir ikke medregnet). Full utbygging 
innebærer utslipp av 139,2 tonn CO2 

ekvivalenter. Dette gir utslipp av 29,4 tonn CO2 
ekvivalenter per daa ubebygd areal.  

Forurenset grunn 

og sjøbunn  

 Mangler kartlegging av sulfidholdig berggrunn. 

Høy aktsomhetsgrad for radon. 
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Friluftsliv og 
grønnstruktur 

 Deler av området ligger i 100-metersbeltet, men 
er delvis bebygd. Arealene nærmest sjøen er 

regulert til friluftsområde.  

Landskap  Er allerede regulerte boligtomter nært sjøen.  

Jordressurser (jordvern)  
 

Under 10 meter fra eiendomsgrense til fulldyrka 
jord.  

Skogressurser  Ingen skogbruksressurser.  

Grus, pukk og 
mineralressurser 

 Ingen registreringer.  

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 Området er del av henynssone Justnes gård, 
med høy kulturhistorisk verdi (17c2). Området 
er beskrevet som sammenbygd tun, viktige 
krigsminner.  

Samfunn   

Barn og unges 
oppvekstsvilkår  

 Ca. 100m til lekeplass i Kalvehagen. Trygg vei til 
skole og barnehage fra motsatt side av 
Ålefjærveien, men krever kryssing av 
Ålefjærveien. Ønskede boligarealer er allerede 
avsatt til utbygging.  

Befolkningens helse og 
helsens fordeling i 
befolkningen  

 Etablering av boliger vil ha liten betydning. 
Privatisering av strandsonen, men lite 
tilgjengelig for allmennheten.  

Tilgjengelighet for alle 

til uteområder og gang- 
og sykkelveinett  

 Gang- og sykkelvei på motsatt side av 

Ålefjærveien. Turområder på Justneshalvøya, 
kort vei til badeplass. Begrenset antall boliger.  

Trafikksikkerhet 
 

 Ingen fotgjengerovergang til gang- og sykkelvei 
på motsatt side av Ålefjærveien (fv. 452). 
Utkjørsel i sving. Trolig vanskelig å få til en 
tilfredsstillende trafikksikker løsning for evt. nye 

boenheter.  

Transportbehov 
 

 Skårer 8 av 14 poeng på Kristiansandsmodellen. 
Kort avstand til busstopp på Ålefjærveien.  

Energiforbruk og 

energiløsninger 

 Utenfor konsesjonsområde.  

Sosial infrastruktur 
 

 God balanse i barnehageopptak. Justvik skole er 
rimelig full pr i dag, men elevtallet er ventet å 

gå ned utover i prognoseperioden. Kapasiteten 
på ungdomsskole tilstrekkelig gjennom 
prognoseperioden. 

Vann og avløp  Kapasitet til dette tiltaket. 

Overordnede føringer    

Samsvar med 

overordnet arealstrategi 

 For langt unna senterområdet på Justvik til at 

innspillet er i tråd med arealstrategi 2 om å 
prioritere fortetting og transformasjon.  

   

Risiko- og 
sårbarhetsanalyse  

Risiko Beskrivelse 

Ras og skred   Mindre del er kartlagt som mulig marin leire.   

Flom og overvann   Ingen kjent risiko.  

Havnivåstigning og 

stormflo 

 Arealene langs sjøen er utsatt for stormflo og 

havnivåstigning. Kan ivaretas i reguleringsplan.  

Andre uønskede 

hendelser 

 Samferdselsulykke på grunn av manglende 

trafikksikkerhet.  

   

Vurdering 

Sjøområdene der det er aktuelt for brygge er naturtype undervannseng og svært viktig 
ålegressamfunn. Det er derfor ikke aktuelt å tillate nytt bryggeanlegg.  
 
Delene av gnr/bnr 37/30 som er avsatt til bygge og anleggsformål og som er regulert til 

bolig, beholdes med bygge og anleggsformål.  
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Gnr/bnr 37/13. Trafikksikkerheten er vanskelig å ivareta, området er støyutsatt og området 
grenser mot dyrka mark. Med byggegrense til fylkesvei og byggegrense på 25 meter til 

dyrka mark vil det være vanskelig å skulle bygge nye boenheter på eiendommen. Formålet 
for den bebygde eiendommen endres derfor ikke, da det ikke er ønskelig med ny bebyggelse 
nært jordbruksareal.  

Administrasjonens anbefaling 

Innspillet anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen. 

Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 
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212    Moneveien 34 

Gnr/bnr: 428/18 Oversiktskart 

 

Sted/beliggenhet: Moneveien, Eik/Sangvik 

Dagens formål i kommuneplan: LNFR med 
spredt boligbygging 
Reguleringsplan: Uregulert 

Foreslått formål: Bolig ev. LNF- spredt bolig 

Arealstørrelse: 3,9 daa 

Forslagsstiller: Rambøll på vegne av 
Sørstrand Eiendom AS v/Ralf Georg Olsen 

Beskrivelse av innspillet: Forslagstiller hadde 
opprinnelig 3 innspill, men 2 er silt bort. I 

dette området ønskes et lite boligfelt med ca. 
4 enheter. 

Ortofoto med innspill 

 

Ortofoto med kommuneplan Søgne 2018 og 
innspillet 

 
   

Tema Konsekvens Beskrivelse 

Miljø   

Naturmangfold 

 

 Hele landbrukslandskapet i denne delen av 

Søgne er registrert som viktige leveområder 
for ulike fuglearter, hvorav flere er nær trua i 
rødlista (eks: Heilo, Stær, Tjeld og 
Sanglærke). Det er også registrert 
Kanadagås, som er en fremmed art. 
Stykkevis nedbygging av denne type areal vil 
redusere leveområder for viktige arter over 

tid. 

Vannmiljø   Ikke i nærheten av vannforekomster 

Luftkvalitet   Berøres ikke av kartlagte luftsoner. 

Støy  Ikke utsatt for støy 

Klimagassutslipp fra 
arealbruksendringer 

 Området er klassifisert med arealressursene 
(AR5) bebygd, samferdsel, fulldyrka og skog. 
Full utbygging innebærer utslipp av 124,7 
tonn CO2 ekvivalenter. Dette gir utslipp av 
34,6 tonn CO2 ekvivalenter per daa ubebygd 

areal. 

Forurenset grunn 
og sjøbunn  

 Ingen kjente registreringer. Mangler 
kartlegging av sulfidholdig berggrunn.  

Friluftsliv og grønnstruktur  Begrensede interesser.  
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Landskap 
 

 Ligger i et jordbrukslandskap med noe av 
områdets viktigste landbruksområder. 

Jordressurser (jordvern)  Området består av 2-3 koller. Grenser mot 
fulldyrka mark både i vest, sør og øst. 
Omtrent hele område er innenfor 

byggegrensen på 25 meter mot dyrka mark.  

Skogressurser  Barskog med middels bonitet.  

Grus, pukk og 
mineralressurser 

 Breelvavsetninger, men ikke registrert som 
uttaksressurs. 

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 Ingen kjente kulturminner i området. 

Samfunn   

Barn og unges 

oppvekstsvilkår  

 Liten lekeplass i boligfeltet nord for tomta. 

Ca. 1 km til større lekeplass og strand ved 
Torvesanden. 

Befolkningens helse og 
helsens fordeling i 
befolkningen  

 Begrenset antall nye boliger.  
 

Tilgjengelighet for alle til 

uteområder og gang- og 
sykkelveinett  

 Utbygging vil ikke endre forhold som påvirker 

tilgjengelighet. 

Trafikksikkerhet 
 

 Gang- og sykkelvei/fortau til skoler og 
sentrumsområder. Adkomstvei må muligens 

oppgraderes. 

Transportbehov 
 

 Får 4 av 14 poeng i Kristiansandsmodellen. 
Begrenset busstilbud langs Eikeveien. Ca. 1 
km til Lunde og 3 km til Tangvall. 

Energiforbruk og 

energiløsninger 

 Utenfor konsesjons- og dekningsområdet. 

Sosial infrastruktur 
 

 2 km til nærmeste barneskole og 3 km til 
Tangvall ungdomsskole, og 2,5 til Tinntjønn. 
Barnehager i nærheten. Tilstrekkelig 
skolekapasitet i Søgne. 

Vann og avløp 
 

 Ligger nær hovedledninger for VA, som har 
god kapasitet. 

Overordnede føringer    

Samsvar med overordnet 

arealstrategi 

 I strid med strategiens punkt 1 om bolig, 

areal og transportplanlegging, punkt 2 om 
fortetting nær senterområder og punkt 6 om 
å hindre nedbygging av dyrka mark. 

   

Risiko- og 
sårbarhetsanalyse  

Risiko Beskrivelse 

Ras og skred   Mulighet for sammenhengende forekomster 
av marin leire.  

Flom og overvann   Ingen kjent risiko.  

Havnivåstigning og 
stormflo 

 Ingen kjent risiko.  

Andre uønskede hendelser  Ingen kjent risiko.  

   

Vurdering 

Ønsket areal er skogkledde koller, men omtrent hele området er innenfor byggegrense mot 

dyrka mark på 25 meter. Denne byggegrensen er satt for å begrense konfliktene mellom 

boliger og landbruksinteressene. Området ligger langt fra godt kollektivtilbud, og vil 
sannsynligvis genere personbiltrafikk.  

Administrasjonens anbefaling 

Innspillet anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen. 

Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 
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220    Østerøya, Flekkerøy 

Gnr/bnr: 2/277, 370 og 572 Oversiktskart 

 

Sted/beliggenhet: Østerøya, Flekkerøy 

Dagens formål i kommuneplan: LNF 
Reguleringsplan: Uregulert 

Foreslått formål: Bolig  

Arealstørrelse: 1,7 daa 

Forslagsstiller: Kjell Arne Salvesen, 
Frode Guttormsen, Iris/Gunnar 
Kristiansen 

Beskrivelse av innspillet: Arealformål i 
gjeldende arealdel er LNF. 
Forslagsstiller ønsker at arealformål i 

ny arealdel blir bolig og antyder 3 nye 
boliger 

Ortofoto med innspill 

 

Ortofoto med kommuneplan Kristiansand 2011 og 
innspillet

 
   

Tema Konsekvens Beskrivelse 

Miljø   

Naturmangfold  Ingen registrerte verdier. 

Vannmiljø   Ingen registrerte vannressurser 

Luftkvalitet   Ikke berørt av kartlagte luftsoner. 

Støy  Ligger delvis i rød og gul støysone fra fylkesvei. 

Klimagassutslipp fra 
arealbruksendringer 

 Området er registrert som bebygd areal.  

Forurenset grunn 
og sjøbunn  

 Ikke registrert forurenset grunn. Mangler kartlegging 
av sulfidholdig berggrunn.  

Friluftsliv og 
grønnstruktur 

 Ingen funksjon for friluftsliv. Kan oppfattes som et 
grøntdrag langs veien, men området er så preget av 
bebyggelse at det har begrenset funksjon.  

Landskap 
 

 Området er preget av boligbebyggelse i dag, men 
grøntdraget danner et viktig landskapsrom med 
dyrka mark/hage som er verdifullt å bevare. 

Jordressurser 
(jordvern) 

 Ikke registrert som dyrka mark. Tidligere del av 
småbruk som nå er del av en hage. 

Skogressurser  Ikke registrert skogressurser. 

Grus, pukk og 
mineralressurser 

 Ingen registrerte ressurser 

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 Ingen registrerte kulturminner eller kulturmiljøer. 
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Samfunn   

Barn og unges 

oppvekstsvilkår  

 Under 1 km til skole med lekeareal, og til 

ungdomsskolen med store idrettsareal. Gang og 
sykkelvei langs Østerøya, på samme side som 
eiendommen. Lekeplasser i nærområdet. 

Befolkningens helse 
og helsens fordeling i 
befolkningen  

 Vil ikke endre vesentlig på folkehelsa. 
 

Tilgjengelighet for 
alle til uteområder og 

gang- og 
sykkelveinett  

 Utbygging vil ikke endre tilgjengelighet. 

Trafikksikkerhet 
 

 Det er utbygd gang og sykkelvei i området, på 
motsatt side av veien.  

Transportbehov 
 

 Får 4 av 14 poeng i Kristiansandsmodellen. Noe 
busstilbud i området, men endestasjon på metrolinja 
M1 ligger ca. 1 km unna. Utbygd gang- og 
sykkelsystem. 

Energiforbruk og 

energiløsninger 

 Utenfor konsesjons- og dekningsområdet 

Sosial infrastruktur 
 

 Under 1 km til både barne- og ungdomsskole, 
barnehager i nærheten. Skolekapasitet er sårbar for 
endringer. 

Vann og avløp 

 

 Kapasitet til vann, men for å få nok kapasitet til 

spillvann må sannsynligvis oppgraderes 

Overordnede føringer    

Samsvar med 
overordnet 
arealstrategi 

 Delvis i samsvar med arealstrategiens pkt. 2, 
fortetting i eksisterende boligområder. Men ligger 
ikke helt tett på senterområdet.  

   

Risiko- og 
sårbarhetsanalyse  

Risiko Beskrivelse 

Ras og skred   Ingen kjent risiko.  

Flom og overvann   Ingen kjent risiko. 

Havnivåstigning og 
stormflo 

 Ingen kjent risiko. 

Andre uønskede 
hendelser 

 Ingen kjent risiko. 

   

Vurdering 

Området fungerer i dag som hage på en stor eneboligtomt. Forslagsstiller ønsker å bygge 3 
nye boliger. Området er preget av boligbebyggelse i dag, men grøntdraget danner et viktig 
landskapsrom ned dyrka mark/hage som er verdifullt å bevare.  

Administrasjonens anbefaling 

Innspillet anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen.  

Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 
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221    Auster Brendøya, Søgne  

Gnr/bnr: 428/5, 569, 570, 572, 573 og 638. Oversiktskart

 

Sted/beliggenhet: Auster Brendøya i Søgne 

Dagens formål i kommuneplan: Ligger i 
kommunedelplan for Borøya med 
omkringliggende øyer og holmer. 
Fritidsbebyggelse og LNF 
Reguleringsplan: ikke regulert 

Foreslått formål: Utvide formål for 
fritidsbebyggelse, samt hjemmel til å anlegge 
molo 

Arealstørrelse: 12,3 daa (inkl alle formål) 

Forslagsstiller: Møvik byggtjenester på vegne 

av grunneiere 

Beskrivelse av innspillet: Arealformål i 
kommunedelplan for Borøya er LNF og 
byggeformål. Forslagsstillerne ønsker at 
arealformål i ny arealdel også må gi grunnlag 

for oppføring av molo. Formål 

fritidsbebyggelse må utvides til å kunne 
omfatte tilbygg, anneks, brygger, trapper i 
terreng m.m. I tillegg ønsker også 
forslagsstillerne å legge inn ei ekstra 
hyttetomt. Formål stemmer heller ikke helt 
med reell situasjon. 

Ortofoto med innspill

 

Ortofoto med kommunedelplan for Borøya 
og kommuneplan Søgne 2011 og innspillet

 
   

Tema Konsekvens Beskrivelse 

Miljø   

Naturmangfold 
 

 Området grenser mot Oksøy-Ryvingen 
landskapsvernområde i sør. Det er ikke registrert 
naturverninteresser i selve innspillsområdet. 

Vannmiljø   Ingen ferskvannsressurser.  

Luftkvalitet   Utenfor kartlagte luftsoner. 

Støy  Ikke aktuelt. 

Klimagassutslipp fra 

arealbruksendringer 

 Området er klassifisert med arealressursene 

(AR5) bebygd, åpen fastmark og hav. Full 
utbygging innebærer utslipp av 2 tonn CO2 

ekvivalenter. Dette gir utslipp av 0,3 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 

 Innebærer ytterligere nedbygging og privatisering 
av strandsonen. 
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Landskap 
 

 Innebærer ytterligere nedbygging og privatisering 
av strandsonen. Noe bebyggelse.  

Jordressurser (jordvern)  Ikke aktuelt. 

Skogressurser  Ikke aktuelt. 

  

Grus, pukk og 
mineralressurser 

 Ikke aktuelt. 

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 Ingen registrerte kulturminner. 

Samfunn   

Barn og unges 
oppvekstsvilkår  

 Tiltaket vil bidra til å privatisere strandsonen 
ytterligere. 

Befolkningens helse og 
helsens fordeling i 
befolkningen  

 Tiltaket vil bidra til å privatisere strandsonen 
ytterligere.  

Tilgjengelighet for alle 
til uteområder og gang- 
og sykkelveinett  

 En øy, begrenset påvirkning på temaet. 
Tilgjengeligheten til området er begrenset.  

Trafikksikkerhet  Fritidsbolig på øy.  

Transportbehov  Fritidsbolig på øy. 

Energiforbruk og 

energiløsninger 

 Fritidsbolig på øy. 

Sosial infrastruktur  Ikke relevant for fritidsboliger. 

Vann og avløp  Privat løsning for VA. 

Overordnede føringer    

Samsvar med 
overordnet arealstrategi 

 I strid med punkt 7 om nedbygging av 
strandsonen 

   

Risiko- og 
sårbarhetsanalyse  

Risiko Beskrivelse 

Ras og skred   Ikke kjent risiko.  

Flom og overvann   Ikke kjent risiko. 

Havnivåstigning og 
stormflo 

 Kan være utsatt for stormflo og havnivåstigning, 
men eksisterende bebyggelse er trukket noe opp i 
terrenget. 

Andre uønskede 
hendelser 

 Ikke kjent risiko. 

   

Vurdering 

Innspillet angår i hovedsak bestemmelsene til kommuneplanen, i tillegg til ønske om molo. 

Forslaget er i strid med pkt 7 om å bevare 100-metersbeltet langs sjø i overordnet 
arealstrategi og medfører økt nedbygging av strandsonen. Innspillet anbefales derfor ikke 
lagt inn i kommuneplanen. Ved behov for molo må dette løses gjennom en reguleringsplan.  

Administrasjonens anbefaling 

Innspillet anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen. 

Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 
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225    Sangvik 

Gnr/bnr: 423/95 Oversiktskart 

 

Sted/beliggenhet: Sangvik i Søgne 

Dagens formål i kommuneplan: LNFR 
Reguleringsplan: 

Foreslått formål: Bolig 

Arealstørrelse: ca. 2 daa  

Forslagsstiller: Møvik Byggtjenester på 
vegne av Jørgen Larsen 

Beskrivelse av innspillet: Innspillet 
omhandler formålsendring for del av 
teigen fra LNF til boligformål for oppføring 

av nytt våningshus på gården. Innspillet 
begrunnes med at dagens våningshus som 
ligger på nordsiden av veien sammen med 
handelsgartneri på teig bnr. 47, har mistet 
boligkvaliteter som følge av 
handelsgartneriet og at vanlig boligbruk 

her ikke er forenlig med den videre drift.  

Eier, som i dag bor i våningshuset, skal 
trekke seg tilbake fra driften og ønsker ny 
bolig på teig bnr. 95. Teigen har et areal 
på ca. 2 daa hvor av ca. 1 dekar ønskes 
omdisponert. Området har avkjørsel fra 
Sangvikveien, og ligger mellom to andre 

boliger. 

Ortofoto med innspill

 

Ortofoto med kommuneplan Søgne 2018 og 
innspillet

 
   

Tema Konsekvens Beskrivelse 

Miljø   

Naturmangfold 
 

 Hele landbrukslandskapet i denne delen av Søgne er 
registrert som viktige leveområder for ulike fuglearter. 
Det er også registrert Canadagås, som er en fremmed 

art. Nedbygging av denne ene tomta vurderes å ikke ha 
vesentlige virkninger på dette tema. 

Vannmiljø   Ingen registreringer. 

Luftkvalitet   Ikke berørt av kartlagte luftsoner.  

Støy  Eiendommen ligger delvis i rød og gul støysone. 

Klimagassutslipp 
fra 
arealbruksendringer 

 Området er klassifisert med arealressursene (AR5) 
bebygd og fulldyrka. Full utbygging innebærer utslipp av 
10,6 tonn CO2 ekvivalenter. Dette gir utslipp av 5,5 tonn 
CO2 ekvivalenter per daa ubebygd areal. 

Forurenset grunn 
og sjøbunn  

 Ingen kjent fare for forurenset grunn.  

Friluftsliv og 
grønnstruktur 

 Dyrka mark, ikke i bruk for friluftsliv eller som 
grønnstruktur. 
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Landskap 
 

 Åpent jordbrukslandskap, men en rekke med boliger 
langs veien her. En evetuell ny bolig vil ligge imellom de 

eksisterende og tiltaket vil ikke påvirke landskapet 
vesentlig. 

Jordressurser 

(jordvern) 

 Del av landbrukseiendom. Tomta er fulldyrka mark. 

Skogressurser  Ikke skog i området. 

Grus, pukk og 
mineralressurser 

 Ingen registrering. 

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 Ingen registrerte funn. 

Samfunn   

Barn og unges 

oppvekstsvilkår  

 Ingen lekeplasser i umiddelbar nærhet, men finnes i 

boligfeltene lenger øst, samt på Nygård skole, ca. 1,5 km 
unna. Etablert gang- og sykkelvei langs Sangvikveien, på 
samme side som tomta. 

Befolkningens helse 
og helsens fordeling 
i befolkningen  

 Vil ikke påvirke folkehelsa vesentlig. 
 

Tilgjengelighet for 
alle til uteområder 
og gang- og 
sykkelveinett  

 Vil ikke endre forhold rundt tilgjengelighet. 

Trafikksikkerhet 
 

 Det er en driftsadkomst til jordet i dag, men ny bolig vil 
kreve etablering av ny boligadkomst til Sangvikveien. 
Ifølge forslagstiller har Statens vegvesen godkjent en 
boligavkjørsel her. Gang- og sykkelvei langs 
Sangvikveien.  

Transportbehov 

 

 Får 3 av 14 poeng i Kristiansandsmodellen. Begrenset 

busstilbud på Sangvikveien. Ca. 750 m å gå til buss-
stopp langs Hølleveien med vesentlig bedre bussfrekvens.  

Energiforbruk og 
energiløsninger 

 Utenfor konsesjons- og dekningsområdet. 

Sosial infrastruktur 
 

 1,5 km til Nygård skole, og 2 km til Tangvall skole. Flere 
barnehagetilbud i området. 

Vann og avløp  Ligger nær hovedledninger for VA, som har god 

kapasitet. 

Overordnede 

føringer  

  

Samsvar med 
overordnet 
arealstrategi 

 I strid med arealstrategien pkt. 6 om å hindre 
omdisponering av dyrka mark. 

   

Risiko- og 
sårbarhetsanalyse  

Risiko Beskrivelse 

Ras og skred   Mulig sammenhengende område med marin leire. 
Områdestabilitet må avklares. 

Flom og overvann   Ingen registrert fare. 

Havnivåstigning og 
stormflo 

 Ingen registrert fare. 

Andre uønskede 
hendelser 

 Ingen registrert fare. 

   

Vurdering 

Det foreslås å omdisponere et areal med fulldyrka jord til bolig. Tomta ligger innimellom en 
rad av boliger som er etablert langs denne siden av Sangvikveien. Den dyrka marka er del av 
et større jorde med svært god matjord, og det er flere teiger innimellom boligbebyggelsen 
som denne saken kan gi presedens for. Hensynet til dyrka mark må veie tyngst, og det 
anbefales at innspillet ikke tas inn i kommuneplanen. Innspillet er også tidligere behandlet 
som en dispensasjonssak. Dispensasjon ble gitt av Søgne kommune 24.04.2019 for fradeling 

med tillatelse til oppføring av bolighus på parsellen. Dispensasjonen ble påklaget av 
Fylkesmannen i Agder, og Fylkesmannen i Vestfold som settefylkesmann opphevet 
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dispensasjonen i brev datert 6.3.2020. Det er ingen nye begrunnelser for at dette området 
skal tas inn i kommuneplanen.  

Administrasjonens anbefaling 

Innspillet anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen.  

Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 
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226a    Uvår  

Gnr/bnr:  Oversiktskart

 

Sted/beliggenhet: Like øst for Uvår i 
Søgneskjærgården. 

Dagens formål i kommuneplan: Bruk og 
vern av sjø og vassdrag med tilhørende 
strandsone Reguleringsplan: Uregulert 

Foreslått formål: Akvakultur 

Arealstørrelse: 62 080 m2 

Forslagsstiller: Eide Fjordbruk 

Beskrivelse av innspillet: Innspillet gjelder 
areal for akvakultur i sjø i forbindelse med 
visningskonsesjon knyttet opp til 
Kristiansand Dyrepark og 

matfiskproduksjon. Anlegget er planlagt 
med lukka merdsystem. Eide fjordbruk har 
kommet med innspill om to lokaliteter. 
Disse utredes separat.  

 
Avtalen med Dyreparken er i ettertid 

avsluttet. 

Ortofoto med innspill

 

Ortofoto med kommuneplan Søgne 2018 og 
innspillet

 
   

Tema Konsekvens Beskrivelse 

Miljø   

Naturmangfold 
 

 Innspill til akvakulturområde i sjø øst for Uvår 
og 200 meter fra Oksøy-Ryvingen 
landskapsvernområde, men vurderes å være 
innenfor landskapsområdets influensområde. 
Det er ikke registrert gyteområder for marine 
fiskearter innenfor innspillsområdet.  

Området rundt Søndre Uvår har flere marine 
naturtyper i tillegg til observasjoner av en rekke 
sjøfugl på rødlista. Naturtypene nærmest er 
større tareskoger med stortare som er vurdert 
som svært viktig. 450 meter sørvest for 

anlegget er det en skjellsandforekomst som er 
vurdert som viktig.  

En av de største miljøtruslene fra oppdrett er 
knyttet til smitte av lakselus og annen sykdom 
til villfisk. Per i dag er denne problemstillingen 
ikke en vesentlig faktor for villaksbestandene i 
Agder. En endring i oppdrettsintensitet vil kunne 
påvirke villaks negativt ved økt smittepress i 
regionen.   
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Vannmiljø  
 

 Innenfor kystvannforekomsten Songvårfjorden 
– Hellefjorden (VannforekomstID 0131000030-

C). Vannforekomsten har god økologisk tilstand 
og forventes å oppnå miljømål.  

Luftkvalitet   Ikke relevant 

Støy 
 

 Nivået av støy i forbindelse med 
oppdrettsaktivitet avhenger av driftsform, og 
om det er bruk av aggregat eller landstrøm. 
Uavhengig av strømkilde er fôringsanlegg, som 
blåser tørrfor gjennom hardplastslanger, 
støyende aktivitet.  

Klimagassutslipp fra 
arealbruksendringer 

 Klimagassutslipp fra lakseoppdrett drevet på 
landstrøm, er lave sammenlignet med annen 
matproduksjon/dyrehold. Den avsidesliggende 
lokaliseringen gjør drift på strøm fra land 
utfordrende. 

Forurenset grunn 
og sjøbunn  

 Ved normal drift påvirkes bunnen under 
oppdrettsanlegg ved opphopning av organisk 
materiale innenfor tillatte grenser som 

overvåkes gjennom driftssyklus. I tillegg slippes 
det ut store mengder kobber fra 
notimpregnering (ca. 1,3 tonn per år/anlegg) 

som kan gi høye nivåer i sedimenter. 
Gjennomsnittlig årlige utslipp av næringssaltene 
fosfor og nitrogen fra et slikt anlegg tilsvarer 
24% av fosforutslipp og 2% av nitrogenutslipp 
fra alle kommunale anlegg i nye Kristiansand 
kommune. Utslippene vil være svært ujevnt 
fordelt over en toårsperiode med størst utslipp 

mot slutten av produksjonssyklusen. 

Friluftsliv og 
grønnstruktur 

 Skjærgården på Sørlandet er definert som 
nasjonalt viktig friluftsområde. Hele Uvår er 
statlig sikret friluftsområde og kartlagt og 
verdsatt som svært viktig friluftslivsområde.  

Etablering av akvakultur i nærheten av denne 
øya vil være konfliktfylt og utfordre 

opplevelseskvaliteten til disse, og dermed være 
i strid med friluftsinteressene i området. 

Landskap 
 

 Sjøarealene med holmer og skjær i området her 
er lite preget av inngrep, gjør at landskapet 

fortsatt har en tydelig tidsdybde og urørt preg. 
Tekniske inngrep kan komme i konflikt med 
landskapet. 

Fiskeriressurser  Ingen registrerte fiskeplasser i direkte konflikt 
med innspillet, men et rekefelt og annen 
fiskeriaktivitet sørvest for innspillet er registrert. 

Flere former av medikamentell behandling mot 
lakselus har negativ innvirkning på skalldyr.  

Skogressurser  Ikke relevant 

Grus, pukk og 

mineralressurser 

 Ikke relevant 

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 Det er ikke gjort arkeologisk funn i området. 
Område ligger nært kartlagt kulturmiljø med 

høy kulturhistorisk verdi, beskrevet som Uvår, 
utvidet i forhold til gjeldende kommuneplan, 
landskapsvernområde (44a2). 

Samfunn   

Barn og unges 
oppvekstsvilkår  

 Ikke så relevant i denne sammenheng, selv om 
interessen i stor grad vil sammenfalle med 
friluftslivet. 

Befolkningens helse og 
helsens fordeling i 
befolkningen  

 Ikke så relevant i denne sammenheng, selv om 
interessen i stor grad vil sammenfalle med 
friluftslivet. 
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Tilgjengelighet for alle til 
uteområder og gang- og 

sykkelveinett  

 Ikke så relevant i denne sammenheng, selv om 
interessen i stor grad vil sammenfalle med 

friluftslivet. 

Trafikksikkerhet 
 

 Ikke relevant 

Transportbehov 
 

 Det er behov for landbase. Det er ikke avklart 
hvor dette skal være. Tiltaket vil føre med seg 
av behov på landsiden for funksjoner som 
parkering, mottak osv.  

Energiforbruk og 

energiløsninger 

 Ikke relevant.  

Sosial infrastruktur  Ikke relevant. 

Vann og avløp 
 

 Uklart hva som kreves av kommunal teknisk 
infrastruktur.  

Overordnede føringer    

Samsvar med overordnet 
arealstrategi 

 I samsvar med strategien pkt 9 – tilrettelegge 
for kystbasert næringsutvikling innenfor 
tålegrense, men i strid med pkt 7 – nedbygging 
i strandsone. 

   

Risiko- og 
sårbarhetsanalyse  

Risiko Beskrivelse 

Ras og skred   Ingen fare 

Flom og overvann   Ingen fare 

Havnivåstigning og 
stormflo 

 Området er utsatt, men regner med at dette er 
håndterbart med denne typen aktivitet. 

Andre uønskede 
hendelser 

 Kan være vanskelig tilgang ved ulykker, men 
det forutsettes at sikkerhetsregler for bransjen 
følges. 

   

Vurdering 

Etablering av konvensjonell oppdrettsvirksomhet i området er i konflikt med naturmangfold 
og friluftsliv av svært høy verdi. Forslagstiller har selv gjort analyser i forhold til konfliktnivå. 
Arealet ligger i nærheten av viktige naturvern- og friluftsinteresser. Skjærgården på 
Sørlandet er definert som nasjonalt viktig friluftsområde. Etablering av akvakultur i 
nærheten av Uvår som er statlig sikret friluftsområde vil være konfliktfylt og utfordre 

opplevelseskvaliteten, og dermed være i strid med friluftsinteressene i området. Innspillet 
ønsker å tilrettelegge for et lukka anlegg flytende i sjø til matfiskproduksjon. Rapport fra 
Norconsult viser at Kristiansands-skjærgården ikke egner seg for konvensjonell akvakultur. 
Det er ikke ønskelig å tilrettelegge for konvensjonell akvakultur, og innspillet frarådes. 

Administrasjonens anbefaling 

Innspillet legges ikke inn i planforslaget.  

Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 
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226b    Kvåsefjorden  

Gnr/bnr: - Oversiktskart 

 

Sted/beliggenhet: Like øst Sodefjed i 
Kvåsefjorden 

Dagens formål i kommuneplan: 
Kombinerte formål i sjø og vassdrag med 
eller uten tilhørende strandsonen 
Reguleringsplan: Uregulert 

Foreslått formål: Akvakultur 

Arealstørrelse: 47 839m2 

Forslagsstiller: Eide Fjordbruk 

Beskrivelse av innspillet: Innspillet gjelder 

areal for akvakultur i sjø i forbindelse med 
visningskonsesjon knyttet opp til 
Kristiansand Dyrepark og 
matfiskproduksjon. Anlegget er planlagt 
med lukka merdsystem. Eide fjordbruk 
har kommet med innspill om to 

lokaliteter.  

 
Avtalen med Dyreparken er i ettertid 
avsluttet. 

Ortofoto med innspill

 

Ortofoto med kommuneplan Kristiansand 2011 
og innspillet

 
   

Tema Konsekvens Beskrivelse 

Miljø   

Naturmangfold 
 

 Innspill til akvakulturområde i ligger øst for Revsund 
naturreservat som har en rekke naturtyper i området 
rundt. Formålet med vernet er å bevare livsmiljøet for 
plante- og dyrelivet i området, særlig ut fra hensynet til 

sjøfuglene og deres hekkeplasser. Innspillet overlapper 
med et kartfestet beiteområde for ærfugl, som hekker 
innenfor naturreservatet.  
Området Revsund har flere marine naturtyper i tillegg til 
observasjoner av en rekke sjøfugl på rødlista. 
Naturtypene nærmest er områder med skjellsand 

vurdert som viktig og større tareskoger med stortare 

som er vurdert som svært viktig.  
Det er ikke registrert gyteområder for marine fiskearter 
innenfor innspillsområdet.  
En av de største miljøtruslene fra oppdrett er knyttet til 
smitte av lakselus og annen sykdom til villfisk. Per i dag 
er denne problemstillingen ikke en vesentlig faktor for 

villaksbestandene i Agder. En endring i 
oppdrettsintensitet vil kunne påvirke villaks negativt ved 
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økt smittepress i regionen. Miljørisiko fra lakselus 
reduseres vesentlig med semilukket drift.  

Vannmiljø  
 

 Innspillet ligger innenfor kystvannforekomsten 
Kvåsefjorden-ytre (VannforekomstID0130000102-2-C) 
med god økologisk tilstand og kjent kjemisk tilstand. 

Risiko for å nå miljømål er usikker pga. manglende 
data. (Se forurenset grunn og sjøbunn under.)  

Luftkvalitet   Ikke relevant 

Støy 
 

 Støy i forbindelse med oppdrettsaktivitet avhenger av 
om det er bruk av aggregat eller landstrøm. Uavhengig 

av strømkilde er fôringsanlegg, som blåser tørrfor 
gjennom hardplastslanger, støyende aktivitet.  

Klimagassutslipp 
fra 
arealbruksendringer 

 Klimagassutslipp fra lakseoppdrett drevet på landstrøm, 
er lave sammenlignet med annen 
matproduksjon/dyrehold. Den avsidesliggende 
lokaliseringen gjør drift på strøm fra land utfordrende. 

Forurenset grunn 
og sjøbunn  

 Ved normal drift påvirkes bunnen under 
oppdrettsanlegg ved opphopning av organisk materiale 
innenfor tillatte grenser som overvåkes gjennom 

driftssyklus. I tillegg slippes det ut store mengder 
kobber fra notimpregnering (ca. 1,3 tonn per år/anlegg) 

som kan gi høye nivåer i sedimenter. Gjennomsnittlig 
årlige utslipp av næringssaltene fosfor og nitrogen fra et 
slikt anlegg tilsvarer 24% av fosforutslipp og 2% av 
nitrogenutslipp fra alle kommunale anlegg i nye 
Kristiansand kommune. Utslippene vil være svært 
ujevnt fordelt over en toårsperiode med størst utslipp 
mot slutten av produksjonssyklusen. 

Friluftsliv og 
grønnstruktur 

 Skjærgården på Sørlandet er definert som nasjonalt 
viktig friluftsområde. Etablering av akvakultur så nær 
strandsonen kan komme i konflikt og utfordre 
opplevelseskvaliteten i området og dermed være i strid 
med friluftsinteressene i området. 

Landskap 
 

 Sjøarealene med holmer og skjær i området her er lite 
preget av inngrep, gjør at landskapet fortsatt har en 
tydelig tidsdybde. Tekniske inngrep kan komme i 

konflikt med landskapet. 

Fiskeriressurser   Innspillet ligger innfor kartfestet område viktig for 

garnfiske og kommer i konflikt med et større trålefelt for 
rekefelt.  

Skogressurser  Ikke relevant 

Grus, pukk og 

mineralressurser 

 Ikke relevant 

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 Det er gjort arkeologisk skipsfunn like i nærheten av 
tiltaksområde. Det er ikke usannsynlig at det kan være 
den type interesser i innspillsområdet. Kvarenes og 
Kvarodden er kartlagt som kulturmiljø med middels stor 
kulturhistorisk verdi og beskrevet som noe ombygd, 

krigsminne, og har hensynssone i gjeldende 
kommuneplan (35h3) 

Samfunn   

Barn og unges 

oppvekstsvilkår  

 Ikke så relevant i denne sammenheng, selv om 

interessen i stor grad vil sammenfalle med friluftslivet. 

Befolkningens helse 
og helsens fordeling 
i befolkningen  

 Ikke så relevant i denne sammenheng, selv om 
interessen i stor grad vil sammenfalle med friluftslivet. 

Tilgjengelighet for 

alle til uteområder 
og gang- og 
sykkelveinett  

 Ikke så relevant i denne sammenheng, selv om 

interessen i stor grad vil sammenfalle med friluftslivet. 

Trafikksikkerhet  Ikke relevant 

Transportbehov 
 

 Tiltaket ligger ikke i areal avsatt til farled i gjeldende 
kommuneplan. Det kommer ikke frem av innspillet hva 
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tiltaket vil føre med seg av behov på landsiden for 
funksjoner som parkering, mottak osv.  

Energiforbruk og 
energiløsninger 

 Utenfor konsesjons- og dekningsområder. 

Sosial infrastruktur  Ikke relevant. 

Vann og avløp  Uklart hva som kreves av kommunal teknisk 
infrastruktur. 

Overordnede 
føringer  

  

Samsvar med 
overordnet 
arealstrategi 

 I samsvar med strategien pkt 9 – tilrettelegge for 
kystbasert næringsutvikling innenfor tålegrense, men i 
strid med pkt 7 – nedbygging i strandsone. 

   

Risiko- og 
sårbarhetsanalyse  

Risiko Beskrivelse 

Ras og skred   Ingen fare 

Flom og overvann   Ingen fare 

Havnivåstigning og 
stormflo 

 Området er utsatt, men regner med at dette er 
håndterbart med denne typen aktivitet. 

Andre uønskede 
hendelser 

 Kan være vanskelig tilgang ved ulykker, men det 
forutsettes at sikkerhetsregler for bransjen følges. 

   

Vurdering 

Etablering av konvensjonell oppdrettsvirksomhet i området er i konflikt med naturmangfold, 

friluftsliv av høy verdi og fiskeriinteresser. Forslagstiller har selv gjort analyser i forhold til 
konfliktnivå. Arealet ligger i nærheten av viktige naturvern- og friluftsinteresser, men 
berører ikke direkte. Skjærgården på Sørlandet er definert som nasjonalt viktig 
friluftsområde. Innspillet ønsker å tilrettelegge for et lukka anlegg flytende i sjø til 
matfiskproduksjon. Rapport fra Norconsult viser at Kristiansands-skjærgården ikke egner seg 
for konvensjonell akvakultur. Det er ikke ønskelig å tilrettelegge for konvensjonell 
akvakultur, og innspillet frarådes.  

Administrasjonens anbefaling 

Innspillet anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen.  

Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 
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241 Trånehøyda, Søgne 

Gnr/bnr: 445/3 og 11 Oversiktskart 

 

Sted/beliggenhet: Trånehøyda i Søgne 
Vest 

Dagens formål i kommuneplan: LNF 
Reguleringsplan: uregulert 

Foreslått formål: Bolig 

Arealstørrelse: 6,1 daa 

Forslagsstiller: Jack Andersen 

Beskrivelse av innspillet: Det antydes 
oppføring av 1 ny boenhet. 
Forslagsstiller viser til at i nåværende 

kommunedelplan tillater oppføring av 
inntil 7 spredtliggende boenheter i 
området Tråne-Stubstad-Tånevig-Bjølle, 
men omsøkt tomt ligger utenfor 
områdene som er avsatt til spredt 
utbygging. 

Ortofoto med innspill 

 

Ortofoto med kommuneplan Søgne 2018 og 
innspillet 

 
   

Tema Konsekvens Beskrivelse 

Miljø   

Naturmangfold  Ingen registreringer 

Vannmiljø   Berører ingen vannforekomster. 

Luftkvalitet   Utenfor registret luftsone. 

Støy  Utenfor registret støysone. 

Klimagassutslipp fra 

arealbruksendringer 

 Området er klassifisert med arealressursen (AR5) 

skog. Full utbygging innebærer utslipp av 204 tonn 
CO2 ekvivalenter. Dette gir utslipp av 33,4 tonn CO2 
ekvivalenter per daa ubebygd areal. 

Forurenset grunn 
og sjøbunn  

 Ingen registreringer. Usikker aktsomhetsgrad for 
radon.  

Friluftsliv og 
grønnstruktur 

 Boligtomt nært andre boliger.  

Landskap  Innspill om endret formål og en ny bolig. 

Jordressurser 

(jordvern) 

 Ingen registreringer,  

Skogressurser  Del av et større skogsområde. Lauskog med høy 
bonitet.  

Grus, pukk og 
mineralressurser 

 Bebygd tomt. Ingen registreringer. 

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 Ingen registreringer. 

Samfunn   
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Barn og unges 
oppvekstsvilkår  

 En bolig. Nærhet til natur er en av kvalitet. Samtidig er 
det være lang avstand til skole og fritidsaktiviteter. 

Befolkningens helse 
og helsens fordeling 
i befolkningen  

 Vil ikke gi vesentlige endringer. God tilgang til 
turområder.  

Tilgjengelighet for 
alle til uteområder 
og gang- og 
sykkelveinett  

 Vil ikke gi endringer. 

Trafikksikkerhet  Lite trafikk, ikke tilrettelagt for myke trafikanter.  

Transportbehov 
 

 Området bli bilbasert. En bolig, så konsekvensen er 
begrenset.  

Energiforbruk og 
energiløsninger 

 Utenfor konsesjonsområde for fjernvarme.  

Sosial infrastruktur 
 

 Oppgitt i innspillet at det er ca. 1,3 mil til skole og 
barnehage. Krav om skoleskyss.  

Vann og avløp  Private VA-løsninger.  

Overordnede 

føringer  

  

Samsvar med 
overordnet 
arealstrategi 

 Innspillet er i samsvar med arealstrategi 13 om å 
tillate fradeling av enkeltvis tomt for oppføring av bolig 
i spesifiserte LNF-områder, for å sikre mulighet for 
boligbygging og gode generasjonsskifter i kommunens 

utkanter. 

   

Risiko- og 
sårbarhetsanalyse  

Risiko Beskrivelse 

Ras og skred   Ingen kjent risiko.   

Flom og overvann   Ingen kjent risiko.   

Havnivåstigning og 
stormflo 

 Ingen kjent risiko.   

Andre uønskede 
hendelser 

 Høyspent rett ved området. 

   

Vurdering 

Innspillet innebærer å endre formål for en enkelt tomt fra LNF til bolig. Det er ikke aktuelt å 
tegne inn enkelttomter med annet formål i kommuneplankartet, og innspillet anbefales 
derfor ikke lagt inn i planen. Innspillet er også for lite til at det er aktuelt å gi tomten 
formålet LNF-spredt bebyggelse.  

Administrasjonens anbefaling 

Innspillet anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen.  

Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 
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245 Kristiansand feriesenter   

Gnr/bnr: del av 96/117 Oversiktskart 

 

Sted/beliggenhet: Dvergsnestangen 

Dagens formål i kommuneplan: LNF 
Reguleringsplan: uregulert 

Foreslått formål: Fritids- og turistformål 

Arealstørrelse: 4,3 daa 

Forslagsstiller: Spiss Arkitektur as på vegne av 
Kristiansand Feriesenter 

Beskrivelse av innspillet: Innspillet gjelder en 
mindre del av gnr. 96/117. Naboeiendommen 
96/14 (Dvergsnestangen feriesenter) er avsatt 

til fritids- og turistformål (FT3). Forslagsstiller 
anmoder om at byggeområdet for turistformål, 
campingplass utvides med ca. 3 daa for 
etablering av oppstillingsplasser for 
campingvogner. Reguleringsplanprosess pågår 
for Kristiansand feriesenter Dvergsnestangen. 

Ortofoto med innspill 

 

Ortofoto med kommuneplan Kristiansand 
2011 og innspillet 

 
   

Tema Konsekvens Beskrivelse 

Miljø   

Naturmangfold 
 

 Fremmed art, edelgran, registrert i 
området.  

Vannmiljø  
 

 Kartlagt sulfidholdig berggrunn, men ingen 
ferskvannsforekomster innenfor området. 
Avrenning til sjø. 

Luftkvalitet  
 

 Ingen registrert sone. Påvirker ikke 
luftkvaliteten. 

Støy  Ingen registrert sone. 

Klimagassutslipp fra 

arealbruksendringer 

 Området er klassifisert med 

arealressursene (AR5) bebygd, samferdsel 
og skog. Full utbygging innebærer utslipp 
av 174,5 tonn CO2 ekvivalenter. Dette gir 

utslipp av 47,9 tonn CO2 ekvivalenter per 
daa ubebygd areal. 

Forurenset grunn 
og sjøbunn  

 Kartlagt sulfidholdige bergarter. Moderat til 
lav aktsomhetsgrad for radon.  

Friluftsliv og grønnstruktur  Lite areal utenfor 100 metersbeltet.  

Landskap 
 

 Ønsket areal ligger på en høyde i terrenget 
som må sprenges ned. Terrenginngrepene 
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og campingvogner vil bli synlig fra sjø. 
Tiltaket er imidlertid en utvidelse av et 

eksisterende byggeområde.  

Jordressurser (jordvern)  Ingen registreringer.  

Skogressurser  Ingen potensiale som skogressurs.  

Grus, pukk og 
mineralressurser 

 Ingen registreringer.  

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 SEFRAK-registrert uthus rett utenfor 
området.   

Samfunn   

Barn og unges 
oppvekstsvilkår  

 Utvidelse av en etablert campingplass, 
begrenset påvirkning.  

Befolkningens helse og 
helsens fordeling i 
befolkningen  

 Utvidelse av en etablert campingplass, 
begrenset påvirkning.  

Tilgjengelighet for alle til 
uteområder og gang- og 
sykkelveinett  

 Utvidelse av en etablert campingplass, 
begrenset påvirkning. 

Trafikksikkerhet 

 

 Tiltaket vil trolig ikke endre forhold av 

betydning. Trafikksikkerhet og potensielt 
økt trafikk internt må løses i 
reguleringsplan.    

Transportbehov 
 

 Det skal etableres oppstillingsplasser for 
campingvogner som vil gi plass til flere 
biler. Transportbehovet er imidlertid 
begrenset. 

Energiforbruk og 
energiløsninger 

 Utenfor konsesjonsområde for fjernvarme.  

Sosial infrastruktur  Ikke relevant.  

Vann og avløp 
 

 Området er allerede tilknyttet vann- og 
avløp.  

Overordnede føringer    

Samsvar med overordnet 
arealstrategi 

 I tråd med arealstrategi 9 om å 
tilrettelegge for kystbasert 
næringsutvikling  

   

Risiko- og 
sårbarhetsanalyse  

Risiko Beskrivelse 

Ras og skred   For deler av området langs veien er det 
kartlagt mulighet for sammenhengende 

forekomster av marin leire. 

Flom og overvann   Ingen kjent risiko.  

Havnivåstigning og 
stormflo 

 Ingen kjent risiko.  

Andre uønskede hendelser  Ingen kjent risiko.  

   

Vurdering 

Området er en del av en større detaljreguleringsplan for Kristiansand feriesenter 
Dvergsnestangen som det er meldt oppstart om. Innspillet innebærer en mindre utvidelse av 
dagens campingområde, og forslagsstiller anmoder om at byggeområdet for turistformål, 
campingplass utvides med ca. 3 daa for etablering av oppstillingsplasser for campingvogner.  
 

Etter melding om oppstart av reguleringsplanen er det klart at forslagstiller ikke har klart å 

få rettigheter/ avtaler om kjøp eller leie av parsellen. Området vil derfor ikke tas med videre 
i detaljreguleringen, og det er derfor heller ikke aktuelt å endre arealformålet i 
kommuneplanen.   

Administrasjonens anbefaling 

Innspillet anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen.  

Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 
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272    Kilstangen, Eid, Komlefjorden  

Gnr/bnr: 442/25 Oversiktskart

 

Sted/beliggenhet: Kilstangen 81, Eid ved 
Komlefjorden, Søgne vest 

Dagens formål i kommuneplan: LNF 
Reguleringsplan: Uregulert 

Foreslått formål: Fritidsbebyggelse 

Arealstørrelse: 14,7 daa 

Forslagsstiller: Nils Olav Ågotnes 

Beskrivelse av innspillet: Forslagsstiller ønsker 
at hans og evt. de 5 andre nærliggende 
hyttene i LNF-området endrer arealformål til 

eksisterende område for fritidsboliger i ny 
arealdel. Videre at disse hyttene innlemmes i 
det tilgrensende eksisterende området for 
fritidsboliger som består av 9 hytter. Samlet 
vil da dette bli et eksisterende område for 
fritidsboliger i ny arealdel. Forslagsstiller 

anslår at de 6 hyttene til sammen utgjør rundt 

15 daa. Forslagsstiller sin begrunnelse for den 
foreslåtte endringen i arealformål er å unngå 
søknad om dispensasjon for ethvert tiltak. 

Ortofoto med innspill

 

Ortofoto med kommuneplan Søgne 2018 og 
innspillet

 
   

Tema Konsekvens Beskrivelse 

Miljø   

Naturmangfold  Ikke registrert naturverdier.  

Vannmiljø   Ikke registret vannressurser. 

Luftkvalitet   Ikke i nærheten av registrerte luftsoner. 

Støy  Ikke støyutsatt. 

Klimagassutslipp fra 
arealbruksendringer 

 Ingen ny bebyggelse. 

Forurenset grunn 

og sjøbunn  

 Moderat til lav fare for radon. Mangler 

kartlegging av sulfidholdig berggrunn.  

Friluftsliv og 

grønnstruktur 

 Nedbygging innenfor 100-metersbeltet, men 

bebyggelsen er allerede etablert.   

Landskap 

 

 Allerede etablert bebyggelse, kan føre til økt 

press for ytterlige utbygging.  

Jordressurser (jordvern)  Ikke aktuelt 

Skogressurser  Barskog med lav bonitet. 

Grus, pukk og 

mineralressurser 

 Ikke registrerte ressurser. 

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 Ingen registreringer innenfor området. 

Samfunn   
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Barn og unges 
oppvekstsvilkår  

 Allerede etablert bebyggelse. 

Befolkningens helse og 
helsens fordeling i 
befolkningen  

 Allerede etablert bebyggelse. 

Tilgjengelighet for alle til 
uteområder og gang- og 
sykkelveinett  

 Allerede etablert bebyggelse. 

Trafikksikkerhet 
 

 Adkomst via Tånevigveien med relativt enkel 
standard.   

Transportbehov  Det legges ikke opp til endringer. 

Energiforbruk og 
energiløsninger 

 Ikke relevant for fritidsboliger. 

Sosial infrastruktur  Ikke relevant for fritidsboliger. 

Vann og avløp  Private løsninger for VA. 

Overordnede føringer    

Samsvar med overordnet 

arealstrategi 

 Delvis i strid med strategiens punkt 7 om å 

bevare 100-metersbeltet, men samtidig er 
dette allerede etablert hytteområde. 

   

Risiko- og 

sårbarhetsanalyse  

Risiko Beskrivelse 

Ras og skred   Ikke registrert risiko.  

Flom og overvann   Ikke registrert risiko. 

Havnivåstigning og 
stormflo 

 Fare for havnivåstigning og stormflo langs 
sjø, noen fritidsboliger/naust/brygger vil bli 
berørt.  

Andre uønskede 
hendelser 

 Ikke registrert risiko. 

   

Vurdering 

Forslaget innebærer å stadfeste en allerede eksiterende situasjon der et nes er bygd ut med 
fritidsboliger, og det er et regulert hyttefelt rett bak dette. Formålet i dag er LNF og ønsket 

formål er fritidsbebyggelse. Begrunnelsen for ønsket om endret formål er å unngå å måtte 
søke dispensasjon for alle tiltak. Hele området ligger innenfor 100-metersbeltet langs sjø, 

der det er byggeforbud jf. plan- og bygningslovens § 1-8. Det er ikke byggegrense i 
området, og det må uavhengig av formål søkes dispensasjon for nye tiltak. Tilsvarende 
hyttefelt i kommunen innenfor 100-metersbeltet beholdes som LNF-områder, og det er 
derfor ikke aktuelt å endre formål for disse fritidsboligene.  

Administrasjonens anbefaling 

Innspillet anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen.  

Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 
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285    Kvåsefjorden. Lillesand grense  

Gnr/bnr: - Oversiktskart

 
 
 

Sted/beliggenhet: På grensa mellom 
Kristiansand og Lillesand, østre del av 

Kvåsefjorden.  

Dagens formål i kommuneplan: Kombinerte 
formål i sjø og vassdrag med eller uten 
tilhørende strandsonen 
Reguleringsplan: Uregulert 

Foreslått formål: Akvakultur 

Arealstørrelse: 45 125m2 

Forslagsstiller: Hellesund Fiskeoppdrett AS 

Beskrivelse av innspillet: Innspillet gjelder 
areal for akvakultur i sjø. Forslaget er ikke i 
samsvar med gjeldende arealdel. Det er 
også sendt innspill til Lillesand kommune, og 
det meste av anlegget vil ligge der. 
Fortøyningene vil gå inn i Kristiansand 

kommune. Foreslått plassering på grunn av 

dybdeforhold og mulighet for fri ferdsel. 

Ortofoto med innspill

 

Ortofoto med kommuneplan Kristiansand 
2011 og innspillet

 
   

Tema Konsekvens Beskrivelse 

Miljø   

Naturmangfold 
 

 Det er ingen marine naturtyper innenfor arealet som er 
spilt inn, men flere mindre områder med ålegress i 
skjermede områder i fjorden og et område med 
skjellsand sør for området. Området er ca 400 meter fra 
Brattholmene naturreservat der formålet med 
fredningen er å bevare livsmiljøet for plante- og 

dyrelivet i området, særlig ut fra hensynet til sjøfuglene 
og deres hekkeplasser. Hovedbeiteområdene rundt 
naturreservatet er ikke kartlagt. Avstanden vurderes å 
være innenfor beiteradiusen til sjøfugl som hekker i 
naturreservatet og dermed innenfor influensområdet til 
naturreservatet, men er ikke i direkte konflikt. 

En av de største miljøtruslene fra oppdrett er knyttet til 

smitte av lakselus og annen sykdom til villfisk. Per i dag 
er denne problemstillingen ikke en vesentlig faktor for 
villaksbestandene i Agder. En endring i 
oppdrettsintensitet vil kunne påvirke villaks negativt ved 
økt smittepress i regionen. Miljørisiko fra lakselus 
reduseres vesentlig med semilukket drift.  

Vannmiljø  
 

 Ligger på grensen mellom vannforekomstene 
Kvåsefjorden – Kvarenesfjorden VannforekomstID 
0130000102-1-C og Kvåsefjorden-ytre 
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VannforekomstID 0130000102-2-C som begge har 
antatt økologisk tilstand med lav presisjon (manglende 

datagrunnlag, men få påvirkninger så den økologiske 
tilstanden er antatt). 

Luftkvalitet  

 

 Ikke relevant. 

Støy 
 

 Støy i forbindelse med oppdrettsaktivitet avhenger av 
om det er bruk av aggregat eller landstrøm. Uavhengig 
av strømkilde er fôringsanlegg, som blåser tørrfor 
gjennom hardplastslanger, støyende aktivitet.  

Klimagassutslipp 
fra 
arealbruksendringer 

 Klimagassutslipp fra lakseoppdrett drevet på landstrøm, 
er lave sammenlignet med annen 
matproduksjon/dyrehold. Den avsidesliggende 
lokaliseringen gjør drift på strøm fra land utfordrende. 

Forurenset grunn 
og sjøbunn  

 Ved normal drift påvirkes bunnen under 
oppdrettsanlegg ved opphopning av organisk materiale 

innenfor tillatte grenser som overvåkes gjennom 
driftssyklus. I tillegg slippes det ut store mengder 
kobber fra notimpregnering (ca. 1,3 tonn per år/anlegg) 

som kan gi høye nivåer i sedimenter. Gjennomsnittlig 
årlige utslipp av næringssaltene fosfor og nitrogen fra et 
slikt anlegg tilsvarer 24% av fosforutslipp og 2% av 

nitrogenutslipp fra alle kommunale anlegg i nye 
Kristiansand kommune. Utslippene vil være svært 
ujevnt fordelt over en toårsperiode med størst utslipp 
mot slutten av produksjonssyklusen. 

Friluftsliv og 
grønnstruktur 

 Skjærgården på Sørlandet er definert som nasjonalt 
viktig friluftsområde. Østre Ribeholmen, like nordvest 

for innspillsområdet, er statlig sikra friluftsområde. 
Etablering av akvakultur så nær strandsonen kan 
komme i konflikt med og utfordre opplevelseskvaliteten 
i området og dermed være i strid med 
friluftsinteressene. 

Landskap 
 

 Sjøarealene med holmer og skjær i området her er lite 
preget av inngrep. Tekniske inngrep kan komme i 
konflikt med landskapet. 

Fiskeriressurser   Området ligger innenfor et større areal som er viktig for 
garnfiske etter breiflabb, sei, lyr og torsk spilt inn til 
fiskeridirektoratet av Flekkerøy Fiskeriforening og Høvåg 

og Lillesand fiskerlag. 

Skogressurser  Ikke relevant. 

Grus, pukk og 
mineralressurser 

 Ikke relevant. 

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 Det er ikke registrert funn i området.  

Samfunn   

Barn og unges 

oppvekstsvilkår  

 Ikke så relevant i denne sammenheng, selv om 

interessen i stor grad vil sammenfalle med friluftslivet. 

Befolkningens helse 
og helsens fordeling 
i befolkningen  

 Ikke så relevant i denne sammenheng, selv om 
interessen i stor grad vil sammenfalle med friluftslivet. 

Tilgjengelighet for 
alle til uteområder 

og gang- og 
sykkelveinett  

 Ikke så relevant i denne sammenheng, selv om 
interessen i stor grad vil sammenfalle med friluftslivet. 

Trafikksikkerhet 
 

 Ikke relevant. 

Transportbehov 
 

 Tiltaket ligger ikke i areal avsatt til farled i gjeldende 
kommuneplan. Det kommer ikke frem av innspillet hva 
tiltaket vil føre med seg av behov på landsiden for 
funksjoner som parkering, mottak osv.  

Energiforbruk og 
energiløsninger 

 Utenfor konsesjons- og dekningsområder. 
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Sosial infrastruktur 
 

 Ikke relevant. 

Vann og avløp  Uklart hva som kreves av kommunal teknisk 
infrastruktur. 

Overordnede 
føringer  

  

Samsvar med 
overordnet 
arealstrategi 

 I samsvar med strategien pkt 9 – tilrettelegge for 
kystbasert næringsutvikling innenfor tålegrense, men i 
strid med pkt 7 – nedbygging i strandsone. 

   

Risiko- og 
sårbarhetsanalyse  

Risiko Beskrivelse 

Ras og skred   Ingen fare 

Flom og overvann   Ingen fare 

Havnivåstigning og 
stormflo 

 Området er utsatt, men regner med at dette er 
håndterbart med denne typen aktivitet. 

Andre uønskede 

hendelser 

 Kan være vanskelig tilgang ved ulykker, men det 

forutsettes at sikkerhetsregler for bransjen følges. 

   

Vurdering 

Etablering av konvensjonell oppdrettsvirksomhet i området kan komme i konflikt med 
naturmangfold og friluftsliv av høy verdi. Det er tidligere gjort en KU for området av 
Multiconsult i forbindelse med arbeid med arealdel i Lillesand kommune (2009). Ifølge 
rapport av Norconsult egner ikke Kristiansands-skjærgården seg for konvensjonell 
akvakultur, men det kan være aktuelt med andre typer akvakultur. Ifølge forslagstiller er det 
i dette området snakk om fiskeoppdrett. Lillesand kommune har i sitt planprogram for 
kommuneplanen vedtatt at det ikke tillates nye arealer til oppdrett av fisk i åpne merder i 

sjø under formålet akvakultur. Hoveddelen av anlegget var tenkt plassert i Lillesand 
kommune, men fortøyningene ville ha gått inn i Kristiansand kommune. 

Administrasjonens anbefaling 

Innspillet anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen.  

Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 
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297d    Holskogen gård  

Gnr/bnr: 12/1 og 4 Oversiktskart

 

Sted/beliggenhet: Holskogen gård, nord og øst 
for det gamle deponiet. 

Dagens formål i kommuneplan: LNFR, Andre 
typer bebyggelse og anlegg, Turvegtrase, 
Hensynssone - friluftsliv, Hensynssone – 
Landbruk, Faresone – aktsomhetssone ras- og 
skred, Båndleggingssone – verna vassdrag, 

Sikringssone – nedslagsfelt drikkevann 
Reguleringsplan: Deler av området er regulert i 
reguleringsplan for Holskogen massedeponi – 
planID 1114. 

Foreslått formål: Bolig, tjenesteyting, 
fritidsboliger, næring m.m. 

Arealstørrelse: 1146 daa 

Forslagsstiller: Kristiansand Næringsselskap AS 
(KNAS) 

Beskrivelse av innspillet: Mener området bør 

vurderes til fritidsbebyggelse, noe 
boligbebyggelse, til tjenesteyting og evt. også 
noe som næringsformål og fritidsformål. En 
utbygging kan bidra til å koble gamle Søgne og 
Kristiansand tettere sammen. 

Ortofoto med innspill 

 

Ortofoto med kommuneplan Kristiansand 
2011 og innspillet

 
   

Tema Konsekvens Beskrivelse 

Miljø   

Naturmangfold 
 

 Det er registrert en rekke dyre- og 
plantearter innenfor området, flere av dem 
rødlistearter som grønnfink, gulspurv, 

granmeis, vannrikse, barlind (sårbare) og 
praktgullbasse og heistarr (nær truet). På 
neset ved Holskogen er det registrert flere 

rødlistede sommerfuglarter.  

Vannmiljø  
 

 Området ligger nedslagsfelt for verna 
vassdrag og i restriksjonsområdet for 

drikkevann. 

Luftkvalitet   Ikke berørt av kartlagte luftsoner. 

Støy  Ikke berørt av støysoner langs 
Langenesveien. 

Klimagassutslipp fra 
arealbruksendringer 

 Området er klassifisert med arealressursene 
(AR5) skog, åpen fastmark, ferskvann, 
innmarksbeite, fulldyrka jord, overflatedyrka 
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jord, myr, samferdsel og bebygd. Full 
utbygging innebærer utslipp av 33409 tonn 

CO2 ekvivalenter. Dette gir utslipp av 28,8 
tonn CO2 ekvivalenter per daa ubebygd areal. 

Forurenset grunn 

og sjøbunn  

 Fare for forurenset grunn ved de gamle 

deponiene. Mangler kartlegging av 
sulfidholdig berggrunn.  

Friluftsliv og 
grønnstruktur 

 Området er en del av Vågsbygdmarka, 
kartlagt som markaområde og verdsatt som 
svært viktig friluftslivsområde. Deler av 
arealet ned mot Holskogkilen er potensielt 

tilgjengelig strandsone. Utkikkspunktet; 
Skarkeheia.  

Landskap 
 

 Kupert terreng og ca. 100 m høydeforskjell 
fra Langenesveien og opp til de høyeste 
toppene i området. Utbygging vil kreve 
vesentlige terrenginngrep som vil bli 

eksponert i området. 

Jordressurser (jordvern)  Holskogdalen ligger i kommuneplanen med 

hensynssone landbruk. Det er lite dyrka mark 
i drift i området i dag.  

Skogressurser  Stort sett gjengrodd med skog av varierende 
bonitet. 

Grus, pukk og 
mineralressurser 

 Ingen registrerte ressurser. 

Kulturminner og 

kulturmiljø  

 Det er flere kulturminner innenfor området. 

Samfunn   

Barn og unges 
oppvekstsvilkår  

 Turområde, også for barn og unge. 

Befolkningens helse og 
helsens fordeling i 
befolkningen  

 Utbygging av dette område til boliger vil ikke 
bidra til å utjevne forskjeller. 
 

Tilgjengelighet for alle til 

uteområder og gang- og 
sykkelveinett  

 Vil ikke påvirke tilgjengelighet vesentlig, men 

kan muligens bidra til noe oppgradering av 
Langenesveien. 

Trafikksikkerhet 
 

 Begrenset kvalitet og kapasitet på 
Langenesveien. Ikke tilbud til mye trafikanter 
fra Bråvann og ut. I trafikksikkerhetsplan 
2018-2020 for gamle Søgne kommune er 

utvidet skulder langs fv. 456 Langenesveien 
beskrevet som tiltak. Langenesveien er ikke 
beskrevet i trafikksikkerhetsplan til gamle 
Kristiansand kommune. Veisystemet i 
Vågsbygd har ikke kapasitet til en slik 
utbygging.  

Transportbehov 
 

 Begrenset busstilbud med Langenes-bussen 
(ikke helger og ferier). Mellom 3 og 1,5 km til 
krysset med Vågsbygdveien med vesentlig 
bedre kollektivtilbud. 

Energiforbruk og 

energiløsninger 

 Utenfor konsesjons- og dekningsområdet 

Sosial infrastruktur 

 

 Skole- og barnehagekapasiteten i Ytre 

Vågsbygd er god. Kapasiteten vil kunne bli 
påvirket av om Kroodden bygges ut. Det er 
ca. 2,5 km til både skoler og barnehager fra 
innspillsområdet.  

Vann og avløp 
 

 I forbindelse med utbygging av Kroodden er 
det planlagt oppgradering. Det er sannsynlig 
at dette området må vurderes når det gjelder 
kapasitet og betydelig oppgradering må 
påregnes, med kostnader for utbygger. 

Overordnede føringer    
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Samsvar med overordnet 
arealstrategi 

 I strid med strategien punkt 1 om bolig-, 
areal- og transportplanlegging, punkt 2 om å 

unngå nedbygging av nye felt. 

   

Risiko- og 
sårbarhetsanalyse  

Risiko Beskrivelse 

Ras og skred   Noen mindre felt er bratte og kan være utsatt 
for skred. 

Flom og overvann   Ingen registrert fare. 

Havnivåstigning og 
stormflo 

 Ingen registrert fare. 

Andre uønskede hendelser  Ingen registrert fare. 

   

Vurdering 

Et større område er spilt inn for utbygging av hytter, fritidsboliger eller ev. andre formål 
kommunen har behov for. Området innebærer en feltutbygging i et område med 
naturverdier og friluftsinteresser. Utbygging vil også gi landskapsmessige konsekvenser. Det 

ligger også med såpass avstand til sentrumsområdene Vågsbygd og Voie, at de ikke vil bidra 
til å styrke disse, og vil dermed sannsynligvis generere økt bruk av privatbil. Det er ikke 

veikapasitet i Vågsbygd til en slik ny feltutbygging. Sett opp mot arealreserven for boliger i 
kommunen vurderes det ikke aktuelt å avsette dette som boligformål nå. Å sette av større 
areal til hyttefelt er ikke del av kommunens arealstrategi, og kommunen har ikke behov for 
disse arealene til næring. Utbygging av dette området frarådes.  

Administrasjonens anbefaling 

Innspillet anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen. 

Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 
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298    Linnegrøvan 7  

Gnr/bnr: 418/24 Oversiktskart

 

Sted/beliggenhet: Linnegrøvan ved Søgneelva 

Dagens formål i kommuneplan: 
næringsbebyggelse, LNFR, Sikringssone – 
nedslagsfelt Søgneelva, Faresone – flom, 
Detaljeringssone – reguleringsplan skal gjelde 
Reguleringsplan: Regulert i 
områdereguleringsplan for Linnegrøvan 

næringsområde – planID 1018201110 (2014) 

Foreslått formål: Bolig 

Arealstørrelse: ca. 1 daa 

Forslagsstiller: Michael Bergstøl 

Beskrivelse av innspillet: Forslagstiller ønsker 
eiendommen tilbakeført til boligformål da 
tomta er for liten for næringsbygg, rør for 
renseanlegg går over eiendommen og 
begrenser utnyttelse. Videre vises det til at 

det er åpnet for fortetting hos naboer, at det 

er en attraktiv boligtomt og at det er naturlig 
at grønnstruktur øst for eiendommen mot 
næringsområdet er en naturlig avgrensing 
mellom formålene. Eierne ønsker å bli boende 
i sitt barndomshjem og vurdere å skille ut 
tomter. Innspillet ble også vurdert i 

detaljregulering for turvei langs Søgneelva 
(PlanID 201611). Planarbeidet ble avsluttet 
pga. for mange usikkerhetsmomenter.  

Ortofoto med innspill

 

Ortofoto med kommuneplan Søgne 2018 og 
innspillet 

 
   

Tema Konsekvens Beskrivelse 

Miljø   

Naturmangfold 
 

 Eiendommen grenser ned til Søgneelva som er 
registrert som svært viktig. Det er en sterkt 
meandrerende og relativt urørt elvestrekning 

med rikt artsmangfold. Det er også registrert 

stær og tyrkerdue på eiendommen, som begge 
er nær trua.  

Vannmiljø  
 

 Søgneelva renner gjennom bebygd- og 
landbrukslandskap, og er utsatt for ytre 
påvirkning. Omdisponering til dagens situasjon 

vil ikke endre på dagens situasjon, men 
ytterligere utbygging tett på elva kan gi negativ 
påvirkning. 

Luftkvalitet   Ikke innenfor kartlagte luftsoner 
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Støy  Ligger utenfor støysone fra Hølleveien 

Klimagassutslipp fra 

arealbruksendringer 

 Området er allerede bebygd.  

Forurenset grunn 

og sjøbunn  

 Fare for forurenset grunn på tilgrensende 

industriareal, men ikke registrert på selve 
eiendommen.  

Friluftsliv og 
grønnstruktur 

 Innspillet ligger nærmere vassdrag enn 100 
meter. Det er i kommuneplan og 
reguleringsplan avsatt et grønt område langs 
den østre kanten av eiendommen. Det har vært 

arbeidet med detaljregulering for turvei langs 
Søgneelva, men dette arbeidet ble stoppet bl.a. 
på grunn av utfordrende grunn- og flomforhold. 
Ved en omdisponering til dagens bruk vil det 
ikke være initiativ til å gjennomføre tiltaket.  

Landskap 

 

 Området ligger i et elvelandskap, men hele 

området er preget av tett bebyggelse, både av 
boliger og næring. 

Jordressurser (jordvern)  Deler av tomta har LNF-formål, og det tilhører 

fulldyrka areal på totalt 20 daa til denne 
eiendommen. Det er uheldig med ny 

boligbygging tett inntil jordbruksareal.  

Skogressurser  Ikke skogressurser her. 

Grus, pukk og 
mineralressurser 

 Ikke registrert ressurser.  

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 Boligen på eiendommen er registrert i SEFRAK. 
Våningshus og verksted på Vollen, Volden, 
Stausland. Bygninger fra før 1900. 

Samfunn   

Barn og unges 
oppvekstsvilkår  

 Ligger tett på skole med store uteområder. 
Gang- og sykkelvei til skolen bortsett fra lang 
veien inn til industriområdet. Eiendommen har 
store næringsarealer rundt seg.  

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 teamet 

Trafikksikkerhet 
 

 Må krysse Hølleveien eller gå gjennom 
industriområdet for å komme til gang- og 
sykkelveien. Regulert fortau langs 
Linnegrøvansveien, men dette er ikke 
gjennomført. 

Transportbehov 
 

 Lokalisert ca. 600 m fra Tangvall og 500 m fra 
Nygård skole med bussholdeplass.  

Energiforbruk og 
energiløsninger 

 Utenfor konsesjons- og dekningsområdet. 

Sosial infrastruktur 

 

 Ca. 500 m til Nygård barneskole, og i 

underkant av en km til Tangvall ungdomsskole. 
Det er også barnehager i nærheten. Det er god 
kapasitet på begge deler. 

Vann og avløp 

 

 Det er planlagt forsterkning av infrastrukturen 

ved nye utbygginger.  

Overordnede føringer    

Samsvar med overordnet 
arealstrategi 

 Delvis i strid med arealstrategien da det er 
regulert til utvidelse av næringsområdet, og 
endringer bidrar til å begrense dette området. 

   

Risiko- og 
sårbarhetsanalyse  

Risiko Beskrivelse 



111 
 

Ras og skred   Området er kartlagt som område med mulighet 
for sammenhengende forekomster av marin 

leire. Det er påvist kvikkleire i boreprøver i 
nærheten. Områdestabilitet er ikke omtalt 
spesielt i gjeldende reguleringsplan. 

Flom og overvann   Ligger i faresone for 200-årsflom. Eiendommen 
ligger i en yttersving. I arbeidet med 
detaljregulering for turvei langs Søgneelva ble 
strekningen forbi aktuelle eiendom anbefalt for 
erosjonssikring. Faren for erosjon vurderes 
derfor som høy. Det ser ikke ut til at det er 
utført flomvurdering ved regulering. 

Havnivåstigning og 
stormflo 

 Ingen risiko.  

Andre uønskede 
hendelser 

 Ingen spesiell fare registrert, men området 
ligger tett inntil etablert næringsområde.  

   

Vurdering 

Området ligger i flomsonen langs elva, og i arbeidet med detaljregulering for turvei langs 

Søgneelva (PlanID 201611) er det beskrevet at konsulenten frarådet på det sterkeste 

innregulering av bolig på grunn av flomfare. Området ble derfor foreslått regulert til lager i 
tråd med konsulentens anbefaling. Det ble heller ikke anbefalt å etablere turvei i svingen av 
elven, basert på en helhetsvurdering av flomsituasjonen, kvikkleire i grunnen, boliger på 
toppen av skråning ned mot elven, samt inngrep i skråning ned mot elven. På bakgrunn av 
sakens historikk, grunnforhold og flomfare anbefales det ikke å endre arealformål til bolig, 
heller ikke LNF-spredt boligbebyggelse. Det anbefales at arealet beholdes som næring.   

Administrasjonens anbefaling 

Innspillet anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen. 

Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 
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299    Målen, Flekkerøy  

Gnr/bnr: 2/719 og 724 Oversiktskart

 

Sted/beliggenhet: Helt nordøst på 
Flekkerøya 

Dagens formål i kommuneplan: Bebyggelse 
og anlegg, LNFR, Hensynssone 
grønnstruktur, Framtidig turvegtrasè. 
KDP: LNF – retningslinje: Beb/tiltak bør ikke 
tillates. 

Reguleringsplan: Regulert til offentlig 
friområde i plan for Skålevig Stegehei – 
planID 236 (1972) 

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg 

Arealstørrelse: 625 m2 

Forslagsstiller: Bjørg Tønnesen 

Beskrivelse av innspillet: Bebygd areal med 
sjøbu har LNF med hensynssone 
grønnstruktur og retningslinje: 

Bygge/anleggstiltak bør ikke tillates. 

Ubebygde deler har bebyggelse og anlegg. 
Ønsker også det for bebygde deler av 
eiendommen. 2/724 er gul i sin helhet. 

Ortofoto med innspill

 

Ortofoto med kommuneplan Kristiansand 2011, 
kommunedelplan for Flekkerøya deler av 

strandsonen og innspillet  

 
   

Tema Konsekvens Beskrivelse 

Miljø   

Naturmangfold 
 

 Grenser inn til areal registrert som Kystlynghei 
(Bubakken) som er sterkt truet naturtype, men 
området er sterkt preget av fritidsbebyggelse. Ikke 
registrert funn av arter på selve eiendommen. 

Vannmiljø   Ikke registrerte verdier. 

Luftkvalitet   Utenfor kartlagte luftsoner. 

Støy  Ikke berørt av støysoner. 

Klimagassutslipp fra 

arealbruksendringer 

 Området er klassifisert med arealressursene (AR5) 

bebygd og åpen fastmark, som ikke gir 
klimagassutslipp ved nedbygging.  

Forurenset grunn 
og sjøbunn  

 Ikke registrert fare for forurenset grunn her. Mangler 
kartlegging av sulfidholdig berggrunn. 

Friluftsliv og 
grønnstruktur 

 Eiendommen er regulert til friområde og ligger i 
tilknytning til et sammenhengende grøntareal i 
strandsonen. Det ligger inne en trasé for kyststi over 
eiendommen som vil bli enda mer krevende å 
gjennomføre med omdisponering.  

Landskap  Kan medføre økt nedbygging i strandsonen. 
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Jordressurser (jordvern)  Ikke aktuelt 

Skogressurser  Ikke aktuelt 

Grus, pukk og 
mineralressurser 

 Ikke aktuelt 

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 Ingen registrerte kulturminner 

Samfunn   

Barn og unges 

oppvekstsvilkår  

 Nedbygging av strandsonen vil også påvirke barn og 

unges mulighet for tilgang til sjøen. Her er det 
allerede bebygd, og omdisponering vil ikke påvirke 
denne interessen vesentlig. 

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  Vil ikke påvirke temaet vesentlig. 

Transportbehov 

 

 Det er ikke oppgitt at arealet skal nyttes til bolig. Det 

ser ikke ut til at eiendommen har veitilknytning. 

Energiforbruk og 
energiløsninger 

 Utenfor konsesjons- og dekningsområdet. 

Sosial infrastruktur  Ikke aktuelt som bolig. 

Vann og avløp 
 

 Vann og avløp på øya er presset og må oppgraderes. 
Oppgraderinger pågår. Begrenset behov for denne 
eiendommen. 

Overordnede føringer    

Samsvar med 
overordnet arealstrategi 

 I strid med strategiens punkt 7 om å unngå 
nedbygging av strandsonen, men eiendommen er 
allerede bebygd. 

   

Risiko- og 
sårbarhetsanalyse  

Risiko Beskrivelse 

Ras og skred   Ingen kjent risiko.  

Flom og overvann   Ingen kjent risiko. 

Havnivåstigning og 
stormflo 

 Kan være utsatt for stormflo og havnivåstigning. 

Andre uønskede 

hendelser 

 Ingen kjent risiko. 

   

Vurdering 

Det er en sterk nasjonal og kommunal føring at nedbygging av strandsonen ikke skal skje. 
Området er omfattet av kommunedelplan for Flekkerøya, og kommuneplanen skal ikke overstyre 
denne. Området er også regulert til offentlig friområde. For å sikre trasé for framtidig kyststi er 
et sammenhengende belte langs sjøen gitt arealformålet LNF.  

Administrasjonens anbefaling 

Innspillet anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen. 

Oppfølging (avklaringer/utredningsbehov osv.) i videre planarbeid og avbøtende tiltak 
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