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25.08.2022 

Vedlegg 9  

Oppsummering av generelle innspill til planarbeidet med administrasjonens merknader til 

hvordan innspillene er vurdert eller ivaretatt i planforslaget 

Konkrete arealinnspill er konsekvensutredet i to forskjellige dokument.  

• Arealinnspill som er innarbeidet i planforslaget inngår i dokumentet «Konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse av kommuneplanens 

arealdel 2023-2024». Dette dokumentet er vedlegg til planbeskrivelsen. 

• Arealinnspill som ikke er innarbeidet i planforslaget er konsekvensutredet i eget dokument og er vedlegg til saksframstillingen. 

  

 

Dok.nr. 

Avsender 

Innspill til planarbeidet Administrasjonens kommentar – hvordan innspillet er 

vurdert og ivaretatt i planforslaget 

Offentlige myndigheter og organisasjoner mm 

34 

Riksantikvaren 

Oddernes, Tveit og Søgne gamle kirke er automatisk 

fredete kirker og skal ha hensynssone d), SOSI-kode 

h730. 

Ber om at forslag til bestemmelse inngår i planen. 

I planforslaget er kulturmiljø som er verna etter 

kulturminneloven vist som båndleggingssone. Enkeltobjekter 

vises ikke.  

Øvrige kulturmiljø inngår i temakart. 

I planforslaget er kirkene som ligger i tilknytning til 

gravplassene gitt arealformål grav- og urnelund. Dette gjelder 

også de automatisk fredede kirkene. Alle tre kirkene inngår i 

temakart kulturmiljø og bestemmelsesområder som skal sikre 

både enkeltobjektene og omkringliggende kulturmiljø. 

 

Den konkrete bestemmelsen som riksantikvaren foreslår om 

behandling etter kulturminneloven er formulert som en 

saksbehandlingsregel. I regjeringens veiledning og 

overordnede føringer til planlegging (spørsmål og svar til plan- 

og bygningsloven) framgår det at det ikke er anledning til å gi 

bestemmelser om saksbehandling.  

 

40 

Mattilsynet  

Mattilsynet forventer at følgende punkt blir ivaretatt i ny 

arealdel: 

Drikkevann vises i kartet med hensynssone og tilhørende 

bestemmelse. 
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Drikkevannskilder vises i arealkartet med hensynssone 

og bestemmelse. I tillegg er det ønskelig med en 

generell bestemmelse om at drikkevann skal være 

overordnet andre samfunnshensyn. 

 

KPA skal ha en helhetlig kartlegging og vurdering av 

vann og avløp og samordnes med hovedplan for VA. 

 

Arealformålet bebyggelse og anlegg og LNF: 

Mattilsynet har konkrete innspill og føringer til 

bestemmelser som ivaretar hygieniske forhold, 

tilkobling, innhold i KU, beskyttelse av kilde, 

dimensjonering av vannforsyning m.m.  

 

Arealformål bruk og vern av sjø og vassdrag med 

tilhørende strandsone: 

For dette formål med underformål inneholder innspillet 

konkrete føringer som omhandler vannmiljøet. 

 

Generelle bestemmelser til KPA: 

Det henvises til Matloven som stiller krav om at enhver 

skal utvise nødvendig aktsomhet slik at det ikke oppstår 

fare for utvikling eller spredning av planteskadegjørere. 

Dette handler bl.a. om hensyn til plantehelse og 

spredning av planteskadegjørere og floghavre i 

forbindelse med anleggsarbeid og flytting av masser. 

Mattilsynet påpeker at det er særlig aktsomhetsplikt for 

å forebygge og forhindre risiko for spredning av 

smittsomme sykdommer på dyr, herunder også dyr som 

lever i vann. Tilsynets myndighetsrolle beskrives også.  

Arealdelen inneholder bestemmelse om å utarbeide 

jordflyttingsplan for å unngå at verdifull matjord ikke tas vare 

på ved nedbygging. Ett av tiltakene i slik jordflyttingsplan er å 

kartlegge jordsmonnets sykdomsstatus og fremmede arter før 

flytting. 

 

Kommunen har laget en veileder for utarbeiding av 

matjordplan hvor det bl.a. går fram at Mattilsynet skal 

kontaktes når matjord skal flyttes. 
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43 

Bane Nor SF 

Arealbehov: Det kan være aktuelt å etablere dobbeltspor 

mellom Langemyr godsterminal og Kristiansand stasjon, 

inkludert fergeterminalen. Det er viktig at det ikke 

legges til rette for ny utbygging tett inntil sporet. Ved 

Dalane – Glitre området er det stedvis smalt for 

dobbeltspor. 

 

Elektrifisert jernbane går på 100 % grønn energi uten 

utslipp av klimagasser. De ber kommunen vurdere om 

økt persontransport på jernbane kan være et middel til å 

oppnå mål i kommuneplanen. 

 

De ønsker at kommunen vurderer om Bane NORs 

eiendommer med boligformål i Gamle Mandalsvei kan gis 

større utnyttelsesgrad enn i dag. Det bør også vurderes 

om kommunens ønske om høyere andel av beboere i 

sentrumsnær bebyggelse kunne vært møtt ved å tillate 

større tomteutnyttelse eller transformasjon innenfor vår 

festegrunn i område B13 -Brønnstykket. 

Arealdelen legger ikke til rette for ny utbygging tett inntil 

jernbanesporet.  

Arealet som vises til jernbaneformål, er videreført fra de 

någjeldende arealdelene for Songdalen og gamle Kristiansand. 

 

Stasjonsbygningene i Kristiansand og på Nodeland vises som 

sentrumsformål i plankartet. Agder fylkeskommune har 

tidligere utredet muligheten for lokaltog Nodeland-

Kristiansand-Vennesla. 

 

Utnyttelsesgrad av eiendommene til Bane Nor er ikke vurdert i 

planprosessen. Dette avklares i reguleringsplan basert på 

kommuneplanens føringer. Arealet, omtalt som B13 – 

Brønnstykket i kommuneplanens arealdel 2011, er videreført 

med bestemmelsessone – kulturmiljø med høy og middels 

verdi. 

58 

Kristiansand Havn KF 

Havnestyret har vedtatt et høringsinnspill som bl.a. 

poengterer: God og dekkende arealplan er fundamentet 

for forutsigbar tilrettelegging av infrastruktur og 

derigjennom en offensiv og miljøvennlig utvikling av 

havna. Havna er avhengig av tilgjengelig areal for å nå 

sine målsettinger. Kristiansand Havn er den havna i 

Norge med størst ringvirkninger når det gjelder 

sysselsetting, omsetning, skatt m.m. Dette skyldes store 

havneavhengige virksomheter i nærheten. 

Havna slutter seg til arealstrategiens målsettinger om 

gode koblinger mellom havn, vei, bane og 

næringsområder samt av arealbehov, men savner en 

mer konkretisering av bl.a. fiskerinæringas behov. 

Havna ønsker å tilby fiskerinæringa gode 

rammebetingelser i form av moderne og effektive 

tjenester. 

 

Nye industrier som offshore vind, CO2-fangst, 

batterifabrikk, hydrogen m.m. vil være avhengig av 

korte innseilinger, dype farleder og effektiv logistikk. I 

 

Ny arealdel foreslår en videreføring av de eksisterende 

arealformålene havn. Kommunedelplan for havneområde nord, 

Kongsgård -Vige som ble vedtatt i bystyret 2019 og godkjent 

av departementet 2020 gjelder foran kommuneplanens 

arealdel. Arealbruken i Vestre havn er avklart i 

reguleringsplaner.  
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tillegg vil omstillingen kreve god tilgang på arealer. 

Dette vil bl.a. være nødvendig om havna skal ha en rolle 

som tilbyder av framtidens drivstoff hydrogen både til 

maritim bruk og til landtransport. 

 

Havnestyrets vedtak: Havnestyret støtter innholdet 

ovenfor og understreker i tillegg viktigheten av at havna 

sikres tilstrekkelig areal i kommuneplanens arealdel for å 

kunne møte framtidige behov. 

64 

Lillesand kommune 

Lillesand kommune er selv i oppstarten av revideringen 

av sin arealdel. De understreker viktigheten av en god 

og tett prosess med nabokommunen Kristiansand for de 

områdene som ligger i grenseområdene, som for 

eksempel næringsområdet i Sørlandsparken øst. 

Det er gjennomført egen dialog mellom kommunene om 

aktuelle arealer i grenseområdene. 

79 

Forsvarsbygg 

Forsvarets nåværende øvingsområder i sjø, markert som 

S 11, S 12 og S 13 i gjeldende kommunedelplan for 

Kristiansand må videreføres i ny arealdel selv om det 

pågår et prosjekt for gjennomgang av Forsvarets skyte- 

og øvingsfelt på sjøen. Øvingsområdene må også 

knyttes opp mot egen planbestemmelse.  

 

Luftforsvarets skolesenter på Kjevik flyttes i 2025, men 

avklaringer om videre bruk av arealene til militære 

formål er fremdeles under utredning. 

 

Kvevika: Kommunen anmodes om å gå i dialog med 

Forsvarsbygg ang. synliggjøring av sikringssone, omfang 

og evt. bestemmelser. 

 

Møvik, Odderøya, Marvika, Smørvarden, Greipstad og 

Søgne: 

Forsvaret har i dag enkeltinteresser ved disse stedene. 

Forsvarsbygg vil komme tilbake til formålstjenlig 

ivaretakelse i arealdelen i løpet av prosessen. 

Utgangspunktet deres er videreføring av dagens 

arealformål.  

Forsvarets øvingsfelt i sjø er vist som hensynssone H380 – 

faresone. Avgrensing av området er under revisjon. Etter 

dialog med Forsvarsbygg er det nye området vist i plankartet. 

 

 

 

 

Kommunen har vært i dialog med Forsvarsbygg om hvordan og 

hvor stort område rundt Kvevika som ønskes markert i 

plankartet. Endelig tilbakemelding er ikke mottatt. 

 

 

 

112 

Avinor 

For Avinor er det viktig at høyderestriksjonene rundt 

rullebanen og byggerestriksjonskrav for 

flynavigasjonsanleggene blir ivaretatt gjennom 

Restriksjonsplan rundt rullebanen er vist i eget temakart og på 

arealkartet er lufthavna vist som samferdselsanlegg og teknisk 

infrastruktur med underformål lufthavn. Kristiansand 

kommune har gode rutiner for behandling av plansaker og 
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arealdelen med tilhørende bestemmelser. Hinderfrihet 

rundt flyplasser skal ivaretas av PBL § 11-8.  

 

Restriksjonsplan og byggerestriksjonskart må vises med 

egne hensynssoner, H 190. Avinor har formulert forslag 

til ordlyd for planbestemmelse om hensynssonen.  

 

Avinor har også formulert forslag til ordlyd i 

bestemmelse for turbulensforhold, farlig eller villedende 

belysning, innflygingslys – frisikt og flystøysoner.  

 

Avinor skisserer forslag til forebyggende tiltak for å 

unngå å tiltrekke fugler innenfor flyplassens område, bla. 

krav til avstand til akvakulturanlegg på minst 7 km.  

byggesaker innenfor restreksjonsplanens virkeområde. Denne 

videreføres. 

Restriksjonsområder for flyplass er vist i temakart og omtalt i 

tilhørende retningslinje.  
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121 

Direktoratet for 

mineralforvaltning 

med bergmesteren på 

Svalbard 

Påpeker at byggeråstoff og mineralske ressurser ikke er 

tatt opp i planprogrammet. DMF anbefaler at det gjøres 

en vurdering av om eksisterende plangrunnlag i 

tilstrekkelig grad bidrar til å sikre god og langsiktig 

forvaltning av kommunens mineralressurser. 

 

For å imøtekomme kommunens ambisjon om reduksjon i 

utslipp av skadelige klimagasser, bør transportbehov for 

kilder til byggeråstoff vektlegges. 

 

DMF viser til planprogrammets kap. 2 om målet med 

arealdelen. Arealdelen skal konkretisere og avklare 

arealbehov for næringsutvikling basert på naturressurser 

på land og i sjø, bl.a. mineralressurser. DMF minner om 

at NGU sine data skal legges til grunn for alle forslag til 

ny arealdisponering, jfr. Forskrift om KU § 21-strekpunkt 

9. Dersom registrerte forekomster med mineralressurser 

kan bli omdisponert, må dette framgå av KU.  

 

Der det er etablerte masseuttak i kommunen i 

kommende planperiode, bør arealene avsettes til 

arealformålet eksisterende råstoffutvinning. Områder der 

det planlegges nye masseuttak eller utvidelse av 

eksisterende masseuttak bør avsettes til framtidige 

områder for råstoffutvinning.  

 

DMF viser til at rundskrivet “Ikrafttredelse av endringer i 

PBL og matrikkellova”, 30.06.2017, beskriver ny 

hensynssone for mineralressurser. Hensynssone H 590 

kan benyttes.  

 

DMF anbefaler å utarbeide et temakart for 

mineralressurser. Dette kan gjøres som en 

kommunedelplan. 

 

DMF oppfordrer kommunen til å vurdere bestemmelser 

til arealdelen om ivaretaking av 

mineralressurser/byggeråstoff, drift av uttak, plankrav 

 

Det finns pukkverk på Knibe i tidligere Søgne kommune, 

Finsland og Mjåvann i Songdalen og i Studedalen i gamle 

Kristiansand. (benevnt Krogevann i kommuneplanens arealdel 

2011.)  

 

Arealdelen legger ikke opp til omdisponering av kjente 

mineralressurser. Arealdelen viser heller ikke nye områder for 

uttak av masser. Arealformålet som brukes er område for 

råstoffutvinning. 

 

Det er for tiden flere større utbygginger i kommunen, bl.a. ny 

E 39. Det er derfor god tilgang på stein, pukk, grus m.m. 

 

Arealdelen gir ingen føringer for å utarbeide kommunedelplan 

for mineralressurser. 

 

 

Ved utarbeidelse av kommuneplanen 2011 fikk Kristiansand 

kommune utredet alternative områder for lokalisering av 

pukkverk.  Konklusjonene er beskrevet i Kommuneplanen 

2011 kap. 2.1.10- 

I tillegg til steinkvalitet, er de mulige uttakene vurdert ut fra 

tilgjengelighet og natur- og frilufts hensyn. De aktuelle stedene 

er:  

• Nord for Kjevik lufthavn  

• Ved Krogevann nord for E 18, nær Aust-Agder grense  

• Drogmyrhei ved Rv 9 nord for Høye 

 

Arealet nord for Kjevik og nord for Høye ligger som en 

langsiktig reserve. De ble tatt ut av arealkartet i 2011 med 

bakgrunn i innsigelse fra fylkeskommunen og fylkesmannen. 

 

Det er flere konflikter knyttet til områdene, blant annet 

transport, friluftsliv, biologisk mangfold i sjø ved eventuell 

utskiping, etterbruk og avklaring av behov. Planforslaget 2010, 

gav for lite grunnlag til å vurdere konsekvenser av arealene, 

separat og helhetlig. 
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I deler av kommunen er det utfordringer med sulfidholdige 

bergarter. Kommunen har bestilt geologisk kart i målestokk 

1:50.000 for delene av kommunen som mangler dette. Det vil 

gi en oversikt over berggrunnsgeologien i hele kommunen, og 

vise hvilke områder som er velegnet til utbygging, og områder 

som krever aktsomhet (berggrunnen bestående av syreholdig 

gneis, mulig påvirkning av uraninnhold, større sprekk -og 

svakhetssoner), i tillegg til oversikt over mulige ressurser 

(byggeråstoffer, pukk og grus mm). 

Kommunen får sulfidkartene i løpet av 2023. 

 

Planbestemmelsen om forurensing i grunnen stiller krav om 

forundersøkelser i områder med kjente forekomster av 

sulfidholdige bergarter og ved større inngrep i områder som 

mangler slik informasjon. 

 

I Søgne kommune var det konsesjon for uttak av skjellsand 

ved Uvår og Songvår. Konsesjonen gikk ut 15. april 2021. 

Kommunen har ikke mottatt konkrete arealinnspill knyttet til 

uttak av skjellsand eller andre mineralressurser i sjø. Uttak av 

skjellsand vurderes å være i strid med målet om å ta vare på 

naturen. Områder for uttak av skjellsand er derfor ikke 

innarbeidet i plankartet.  

139 

Agder energi nett 

(AEN) 

Generell tilbakemelding: 

Dersom Kristiansand ønsker å få ned utslipp generelt, 

bør det i første rekke tenkes på å elektrifisere transport- 

og industriprosesser som i dag bruker fossil energi.  

 

 

Arealdelen bør ha bestemmelser om krav til synlighet for 

hensynssoner i kart og reguleringsplaner samt tekst om 

 

Arealdelen legger til grunn at elektrifisering av transport kan 

løses innenfor arealformål som trafikk, bebyggelse og anlegg 

og næring.  

 

Arealdelen foreslår enkelte nye områder for bebyggelse og 

anlegg i nærhet til høyspentledning. Høyspentledningene er 

vist med hensynssone, og vil bli ivaretatt i videre planfaser.. 
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at hensynssoner for elanlegg må respekteres og sikres 

areal til framtidige utvidelser. 

 

Kommunen bør i arealdelen skille på områder hvor det 

planlegges kraftintensiv industri og andre områder med 

annen industri.  Kommunen bør vurdere behovet for 

ytterligere tilrettelegging i plan for ulike grader av 

kraftintensiv virksomhet og sette av nødvendige areal til 

transformatoranlegg og ha med en tekst i planen som gir 

tilslutning til nye ledningstraseer (konkret nevner AEN 

kystlinja til Lindesnes). 

 

 

Arealdelen må sette av tomt nær havna til ny 

regionalnettstasjon for AEN.  

 

 

Sentrumsnære bygg må fortsatt pålegges å bli tilknyttet 

AE-Varme sitt nett for termisk oppvarming/kjøling. 

Desto større andel av oppvarmingsbehovet som kan 

benytte spillvarme desto mer kan strømnettet avlastes.  

 

Kommuneplanens arealdel bør utrede behovet for mer 

kraftnett knyttet til ladeinfrastruktur generelt og særlig 

ved etablering av hurtiglading, fortetting i eksisterende 

boligområder. 

 

Kristiansand kommune støtter Agder energi nett i at det ytre 

traséalternativet for kystlinja mot Lindesnes velges. Det betyr 

bedre mulighet for kraftkrevende industri på Mjåvann. Ny 

arealdel foreslå utvidelse av Mjåvann næringsområde og 

planbestemmelse om ny transformator-stasjon i området 

Mjåvann industriområde. Det må videre avklares hvordan 

Lohneleier kan sikres tilstrekkelig elektrisk kraft for også å 

kunne tilby tomter til ny energiforedlende industri.                         

Videre må det avklares hvordan Dalane- Langemyr kan sikres 

nødvendig kraft for å utvikle området til et klimapositivt 

teknologi- og transportknutepunkt. 

Ved nytt kryss på E39 ved Grauthelleren er det avsatt 22 

dekar til etablering av energistasjon. Realismen er imidlertid 

usikker fordi nytt kryss allerede er etablert. Dette avklares ved 

høring av arealdelen eller senere regulering. 

 

AEN har inngått opsjonsavtale med havna om kjøp av Vestre 

Strandgate 19 B for å bygge nye Tollboden 

transformatorstasjon.   

 

Dette ivaretas i planbestemmelsen om krav til tekniske 

løsninger for nye bygge- og anleggstiltak, paragraf om 

«forhold som skal avklares og belyses i reguleringsplan».  

      

160 

Statens vegvesen 

 

Vegvesenet slutter seg til planprogrammets pkt. 3.3. om 

nullvekstmål og byvekstavtale. Vegvesenet mener det er 

nasjonalt viktig at samarbeid for å nå klima- og 

miljømålene i Kristiansand og i Agder videreføres med 

fornyet styrke.  

 

Generelt: Statens vegvesen uttaler seg som vegeier for 

riksvegnettet og som statlig myndighet innenfor 

vegtransport og trafikksikkerhet.  

 

 

 

 

 

Grunnleggende for den nye arealdelen er at grepene som 

foreslås skal være lokale bidrag for å nå klimamålene, 80% 

reduksjon i utslipp av skadelige klimagasser innen 2030. 

Tilrettelegge for kompakt by (fortetting og transformasjon) og 

motvirke byspredning er sentrale grep for å nå dette målet. 

Dette er omtalt i planbeskrivelsen og forankret i 

planbestemmelse om fortetting og transformasjon. 

Byvekstavtale er et svært sentralt virkemiddel for å oppnå 

arealdelens målsettinger om å unngå byspredning og 

tilrettelegge for en kompakt by. Arbeidet med byvekstavtale 

skjer i en egen prosess mellom Kristiansand kommune og 

staten uavhengig av kommuneplanprosessen. 
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I Kristiansand er transportplanlegging ekstra utfordrende 

med E18 og E39 gjennom sentrum. Havn, 

jernbanestasjon og godsterminal ligger også i sentrum. 

Disse forholdene har stor betydning for hvilke resultat 

som kan oppnås for klimautslipp, luftkvalitet, støy og 

vannforurensning. For Kristiansand er derfor ikke 

nullvekstmålet aleine tilstrekkelig strategi for å oppnå 

kommunens mål om klimakutt, folkehelse og ivaretaking 

av natur.  

 

 

NTP 2022-2033, lagt fram 19.03.21, viderefører 

strategiene for klimakutt og nullvekstmålet i 

byområdene som en bærende strategi. Denne sikres 

gjennom et forpliktende samarbeid mellom kommuner, 

fylkeskommuner og stat. Det vises til St. Prp. 95 S 

(2020-2021) om finansiering av fase 2 av 

Samferdselspakke for Kristiansandsregionen og de 

pågående forhandlinger for en Byvekstavtale. 

 

Det er svært viktig at tilstrekkelig areal blir sikret for 

framføring og gode holdeplasser/ kollektivknutepunkt for 

kollektivtrafikken i Kristiansand. Toget og 

kollektivtransporten til Kjevik må inn i 

kollektivplanleggingen.  

 

Sammenhengende reisekjeder mister mulighet for å bli 

realisert dersom private utbyggere får bygge på arealer 

som bør sikres for miljøvennlig mobilitet i byen.  

 

Vegvesenet viser til FNs bærekraftsmål som en pyramide 

av mål hvor fundamentet i pyramiden er målene som 

sikrer naturen. Ny industri, veger og økt trafikk legger et 

stort press på naturgrunnlaget. Utarming av natur og tap 

av naturressurser er en stor trussel for livsstandarden til 

framtidige generasjoner. Vegvesenet ønsker som en stor 

utbygger å gå foran og pålegge sine prosjekt klimakutt, 

fokus på naturmiljø og unngå forurensning.  

 

Kristiansands rolle som regionalt og nasjonalt 

transportknutepunkt er krevende med tanke på utslipp. Nytt 

vegsystem ved Gartnerløkka vil gi bedre forhold for bl.a. buss.  

 

 

 

 

Planforslaget inneholder ingen nye spredtliggende boligfelt. 

Noen av de eksisterende spredtliggende ubebygde 

boligområdene er foreslått tatt ut av ny arealdel.  Planforslaget 

legger til rette for et begrenset omfang av spredt boligbygging 

i LNF-områdene.  

 

Den nye arealdelen har innført rutine med å vise 

klimaregnskap for alle arealbruksendringer.  

 

Arealdelen prioriterer tydelig fortetting og transformasjon 

framfor byspredning. For næringsområder er prinsippet om rett 

virksomhet på rett sted bærende. Dette er to sentrale plangrep 

for å bidra til reduksjon i utslipp av klimagasser og som derfor 

er i samsvar med tankegangen bak en byvekstavtale. 

 

Til arealdelen er det både temakart samferdsel for sykkelveier 

og for kollektivtransport. 

 

 

 

 

Arealdelen foreslår ikke nye områder for bebyggelse og anlegg 

eller næringsformål som vil forringe mulighetene for 

miljøvennlig mobilitet.  
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Vegvesenet erfarer at utbygger undervurderer beslaget 

av areal til veginfrastruktur ved utbygginger. Areal for 

private utbygginger til private veger og parkering går 

ofte på bekostning av at fellesskapet for alltid mister 

areal som i dag er til rekreasjon, naturmangfold og 

landbruk. Bit for bit-nedbygging av grøntområder 

svekker miljø- og klimaarbeidet og hindrer oss i å bli et 

attraktivt lavutslippssamfunn. Eksempelvis kan 

vedvarende nedbygging av natur svekke arbeidet med 

ytterligere overføring av transporter fra bil til sykkel, 

gange og kollektiv.  

 

Store vegprosjekt bygges for en kapasitetsøkning i 

trafikken og er dermed i konflikt med flere av klima- og 

miljømålene. Nasjonalt forsøker en å avbøte dette med 

en storstilt satsing på elektrifisering av 

transportsektoren. Dette er en viktig strategi for 

klimakutt, men er også en trussel for naturmiljøet ved at 

areal til annet formål må omdisponeres til både veg og 

industriformål.  

 

Vedrørende samfunnssikkerhet: 

Flere av vegene i Kristiansand har en funksjon for å 

ivareta samfunnssikkerhet og beredskap. 

Samfunnskritiske transportstrekninger må derfor 

tydeliggjøres i kommuneplanens arealdel. Dette er 

omtalt i planprogrammets kapittel om klimatilpasninger. 

Vegvesenet ønsker at samfunnssikkerheten blir 

grundigere omtalt og definert som et eget mål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny arealdel tar ut mer areal enn det som foreslås lagt inn, ca. 

2.000 daa. Arealdelen har også eget arealregnskap som 

beregner en innsparing i potensielt utslipp av klimagasser på 

ca. 65.500 tonn CO2-ekvivalenter. 

 

 

 

 

Samfunnssikkerhet og beredskap er tydelig omtalt i 

planbeskrivelsen og ivaretatt i planbestemmelsen. Arealdelen 

viser bruløsning over Otra. I tillegg til kollektivtrasé er også 

denne tiltenkt en funksjon som beredskapstrasé til/fra 

sykehuset. 

Samfunnskritiske transportstrekninger har ikke noe eget 

arealformål og de er heller ikke omtalt i planbeskrivelse eller 

planbestemmelse. 

173 og 250 

Agder fylkeskommune 

Arealdelen må ta høyde for målsettinger om å redusere 

utslipp knyttet til transport, f.eks. elektrifisering av 

bilparken/busser og behov for utbygging av 

ladeinfrastruktur.  

 

 

 

 

 

 

  

Det er regulert område for veiservice ved E39 Lohnelier. Ved 

nytt kryss på E39 ved Grauthelleren er det avsatt 22 dekar til 

etablering av energistasjon. Realismen er imidlertid usikker 

fordi nytt kryss allerede er etablert. Dette avklares ved høring 

av arealdelen eller senere regulering. Omlegging og 

oppgradering av kystlinjen etter trase som anbefalt av Agder 

energi nett og ny trafostasjon på Mjåvann og nye forbindelse 

til Dalane/Langemyr og til Lohnelier vil bedre mulighetene for 

etablering av ladeinfrastruktur i området.  
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Kulturminner med regional- og nasjonal verneverdi må 

sikres i arealdelen med hensynssone bevaring. Når 

hensynssonen markeres, må det tenkes i større 

sammenheng og helhet – dvs. hele kulturmiljø. 

 

De automatisk fredete kirkene skal markeres med 

hensynssone d), SOSI-kode h730, bandlagt etter 

kulturminneloven. Fylkeskommunen/Riksantikvaren har 

også vedlagt en ordlyd til planbestemmelse som de ber 

om at blir innarbeidet.  

 

Fylkeskommunen anbefaler at det i kartleggingen av 

støy også innarbeides en sone med fravær av støy, dvs. 

sone der kun naturens lyder er til stede.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidstypiske boligområder: 

Som grunnlag for gjeldende kommunedelplan for 

Kristiansand ble det utført en analyse av tidstypiske 

boligområder for perioden 1950-1990. Fylkeskommunen 

anbefaler å videreføre dette arbeidet med en 

oppdatering for hele kommunen.  

 

 

For å bedre forholdene for friluftsliv bør det vurderes å 

utføre en kartlegging som viser mulighetene for å koble 

sammen turstier m.m. på tvers av de gamle 

kommunegrenser.  

 

Kyststien i gamle Kristiansand bør i ny arealdel vurderes 

videreført inn i Søgne.  

 

Føringene i St.meld. nr. 16 2020, «Nye mål i 

kulturmiljøpolitikken» ligger til grunn for arealdelen, bla. 

gjennom planbestemmelse om kulturminner og kulturmiljøer. 

Det er utarbeidet eget temakart for kulturmiljø.  

 

Se også kommentar vedrørende de fredede kirkene ovenfor, 

innspill 34 – Riksantikvaren. 

 

 

 

Det er ikke innarbeidet sone om fravær av støy i plankartet. 

Gamle Kristiansand kommune gjennomførte et eget prosjekt 

for kartlegging av stille områder i perioden 2015-2019. 

Kommunens erfaring er at dette arbeidet var svært 

arbeidskrevende og vil derfor ikke anbefale at det startes 

ytterligere utredningsarbeid på dette.  

Det er en egen paragraf i planbestemmelsen som omhandler 

støy.  

Det er gjennomført støysonekartlegging som del av arbeidet 

med arealdelen og dette vises i eget temakart. 

 

 

 

De fleste tidstypiske boligområdene i kommuneplan for 

Kristiansand 2011 og enkelte nye områder er vist som 

bestemmelsesområder for kulturmiljø.  

 

 

 

 

 

Overordnet turvegnett vises for hele kommunen. 

 

Arealdelen viser nåværende og manglende kyststi gjennom 

kommunen supplert med retningslinje om at der temakart for 

grønnstruktur viser en manglende forbindelse, skal dette 

forstås som en intensjon om kyststi gjennom området. Endelig 
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Fylkeskommunen leder et prosjekt om kartlegging av 

marine næringsareal. Fylkeskommunen oppfordrer 

kommunen til å innarbeide dette prosjektet i arbeidet 

med rulleringen av arealdelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til regional vannforvaltningsplan 2022-2027 er 

på høring fram til 17.06.21. For å ivareta hensynet til 

vannmiljøet anmoder fylkeskommunen om at dette 

forslaget legges til grunn for vurdering av behovet for å 

oppdatere virkemidler i kommuneplanen.  

 

 

 

 

Kristiansand er landsdelssenter i kraft av sin størrelse, 

næringsliv og viktige samfunnsinstitusjoner. Det er 

derfor sentralt at kommunen gjennom arealdelen 

ivaretar funksjoner som har betydning for landsdelen og 

regionen samt sikrer eventuelle behov for utvidelser.  

Fylkeskommunens skolebruksplan, vedtatt av 

fylkestinget 16.06.20, slår bl.a. fast at 

Kristiansandsskolene med få unntak er fylt opp. Totalt 

bør det derfor vurderes noe nybygg/utvidelse ved en 

eller flere av skolene. 

 

Kristiansand er den kommunen hvor forventet vekst er 

størst og hvor bare en liten endring sprenger 

trasé fastsettes gjennom detaljplanlegging eller planlegging i 

kommunal regi. 

 

Arealdelen foreslår ingen nye områder for akvakultur. 

Kristiansandsskjærgården er vurdert som en unik ressurs for 

friluftsliv og naturopplevelse. Tilgang til strandsonen er et 

knapphetsgode. Sjøområdene er mindre egnet for tradisjonell 

enn andre områder langs kysten og kommunen har ikke 

mottatt arealinnspill om oppdrett av andre arter enn laks. Det 

kan imidlertid være aktuelt å ta opp deler av kommuneplanen 

til revisjon, eller lage en egen kommunedelplan for 

sjøområdene, dersom dette prosjektet konkluderer med at 

Kristiansand har potensiale for oppdrett av andre arter enn 

laks uten store konflikter med andre interesser. 

 

 

 

Planbestemmelsens paragraf om forhold som skal avklares og 

belyses i reguleringsplan og paragraf om tekniske løsninger for 

nye bygge- og anleggstiltak gir føringer for 

overvannshåndtering og åpning av- og forbud mot lukking av 

vannveier samt avstandskrav mot vann og vassdrag for tiltak. 

Også bestemmelsen om forurensing i grunn og hensynet til 

sulfidholdige bergarter skal bidra til å ivareta vannmiljøene. 

 

 

Areal til skoleformål vises i arealdelen som bebyggelse og 

anlegg. UiA og sykehuset på Eg omfattes av egne arealplaner. 

Videregående skoler inngår i sentrumsformål i arealdelen. 

Utvidelser må avklares i reguleringsplan. Det er ikke avsatt 

arealer til nye videregående skoler. 
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kapasiteten. Administrasjonen i fylkeskommunen og 

kommunen bør samarbeide for å finne avklaringer som 

dekker skolenes arealbehov.   

 

Fylkeskommunen støtter at kommunen foretar en 

gjennomgang av arealer til bolig, næring og 

kontorformål og anbefaler at det i kommuneplanen kun 

legges inn utbyggingsarealer som det er behov for i 

planperioden.  

Utbyggingsområder som det ikke er behov for, bør ikke 

tas med på plankartet, men implementeres i 

planbeskrivelsen som mulige framtidige 

utbyggingsområder og vises som LNF-formål i 

plankartet.  

 

Fortetting kan bidra til redusert areal- og 

transportbehov. Samtidig er det viktig å ivareta 

kvalitetene som forbindes med gode omgivelser som 

tilgang til friluftsområder, ro, lys, utsyn m.m. 

Kommunen bør sette søkelys på bokvaliteter, 

nærmiljøkvaliteter, tilgang til friluftsområder, 

nærmiljøanlegg, sosiale forhold når fortetting og 

transformasjon av eksisterende boligområder diskuteres 

og avveies i planprosessen.  

 

Fylkeskommunen anbefaler at barn og unge får 

anledning til å delta i kartlegging av areal som de bruker 

og at disse arealene sikres i arealdelen evt. At arealdelen 

viser erstatningsareal.  

 

 

 

 

Fylkeskommunen støtter at kommunen vil sette en 

langsiktig grense for utbygging mot jordbruksareal og 

utmarka. Ved utarbeidelsen av ATP-planen (2011-2050) 

ble det utarbeidet et temakart over landbruksarealene. 

Dette temakartet kan brukes og oppdateres i forbindelse 

med arealdelen.  

 

 

 

 

Arealbehovtilnærmingen har vært førende for planprosessen 

og gjennom vedtak i politisk sak om siling av arealinnspill 

høsten 2021. I planforslaget er flere utbyggingsområder i 

areadelene til de tidligere kommunene tatt ut. Disse er ikke 

omtalt som mulig framtidig arealreserve i planbeskrivelsen. 

 

 

 

 

 

 

Fortetting og transformasjon er prioritert i arealdelen og 

kommer til uttrykk både i arealkart, planbestemmelse og 

planbeskrivelse. Ny landskapsnorm er en del av 

kommuneplandokumentet. 

 

 

 

 

 

 

 

Konsekvensutredningen av de nye utbyggingsområdene, viser 

at konsekvensene for barn og unge som små, og at de nye 

utbyggingsområdene ikke er i bruk av barn og unge eller har 

potensiale for økt bruk, da de i hovedsak ligger langt fra 

boligområder. Medvirkning med barn og unge framgår av eget 

dokument som oppsummerer medvirkningen i planarbeidet, 

om er omtalt særskilt i planbeskrivelsen og saksframlegget til 

1.gangsbehandling av arealdelen. 

 

 

 

Kommentert lenger ned, innspill 228 Statsforvalteren. 
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Fylkeskommunen anbefaler at kystsonen kartlegges for å 

avklare omfanget av ubebygde arealer. 

Fylkeskommunen mener i utgangspunktet at areal til 

næringsbebyggelse i utgangspunktet bør legges utenfor 

kystsonen og 100 meters-beltet langs sjøen.  

 

For å sikre kultur-, natur- og friluftsinteressene langs 

vassdrag anbefaler fylkeskommunen at det innarbeides 

en byggegrense langs vassdrag, jfr. PBL § 1-8, på 100 m 

slik det bl.a. er i gjeldende kommunedelplan for 

Kristiansand. Byggegrensen bør settes etter en konkret 

vurdering, jfr. Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk 

aktivitet i Vest Agder.  

 

Gamle Kristiansand kommune har erfaringer med 

oppryddinger i strandsonen på blant annet Flekkerøy. 

Fylkeskommunen har ikke oversikt over om kommunen 

har kommet i mål med arbeidet. Dette arbeidet og 

tilsvarende problemstillinger andre steder viser at å åpne 

for tiltak er problematisk. Fylkeskommunen anbefaler at 

kommunen har en restriktiv holdning og at 

administrasjonen i kommunen og fylkeskommunen bør 

diskutere dette nærmere i planprosessen.  

 

 

Fylkeskommunen støtter at reguleringsplaner i 

strandsonen, som ikke har byggegrense, skal 

gjennomgås for å angi byggegrense mot sjø. I tillegg 

anbefaler fylkeskommunen å gjøre tilsvarende vurdering 

med tanke på byggegrense mot veg.  

 

 

 

 

 

 

I overordnet arealstrategi punkt 7, framgår det at 

kommunen skal bevare 100-metersbeltet langs sjø og 

vassdrag, og tilrettelegge for allmenhetens bruk av 

strandsonen og elvebredder. Planprogrammet har et 

 

Det er gjort en enkel kartlegging av ubebygd kystsone. 

Arealdelen foreslår å ikke åpne for ny utbygging i kystsonen. 

 

 

 

 

Planbestemmelsen har en egen paragraf om byggegrense 

langs vassdrag. 

 

 

 

 

 

 

Arealdelen gir ikke spesielle føringer om opprydding i 

strandsonen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er fastsatt byggegrense mot sjø langs deler av kystlinjen. 

Dette er gjort i regulerte områder der det er tydelig skille 

mellom områder med særlige verdier og hensyn til natur- og 

kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne verdier og 

de bakenforliggende bebygde arealene. Formålet med denne 

byggegrensen er å forenkle byggesaksbehandlingen og 

redusere antall dispensasjoner i deler av 100-metersbeltet 

langs sjø der det ikke er konflikter med hensyn til vern av 

strandsonen. 

 

Det har av kapasitetsmessige hensyn ikke blitt gjort en 

gjennomgang av byggegrenser mot veg. 

 

Arealdelen viser ikke nye områder for utbygging i 100 meters-

beltet, heller ikke nye områder for ferie og fritidsformål 
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eget utredningspunkt under kap. 5.4 blå- og grønn 

struktur avklare bruk og vern av sjøområder og 

strandsone. Kap. 5.5 kart og bestemmelser har et eget 

utredningspunkt knyttet til gjennomgang av gjeldende 

reguleringsplaner og byggegrense i strandsonen. 

Vurderinger knyttet til tiltak og byggegrenser langs sjø 

vil bli gjort i dette arbeidet. 

 

 

 

Det anbefales at kommuneplanens arealdel, 

kulturmiljøplan og utarbeiding av nye deler av 

kulturminneplanen for Kristiansand kommune sees i 

sammenheng.  

/utleiehytter. Eksisterende næringsområder med sjøtilknytning 

og områder for ferie og fritidsformål, utleie hytter, 

opprettholdes.  

 

Arealdelen viser kyststi gjennom kommunen, men kun som en 

intensjon der den ikke allerede er bygd. 

 

Arealdelen åpner ikke opp for oppdrett av marine fiskearter. 

 

 

Kulturmiljøplanen vil vedtas etter arealdelen. Det er utarbeidet 

en temautredning om kulturmiljø som er lagt til grunn i 

arealdelen. 

195 

Agder energi varme 

For å kunne klare å redusere utslipp av klimagasser med 

80 % må energiressurser utnyttes bedre. Det anbefales 

at arealdel gir tydelige føringer for økt bruk av 

fjernvarme basert på overskuddsenergi. Strømnettet bør 

ikke benyttes til oppvarming som kunne vært dekket av 

fjernvarme. Arealdelen bør stille krav om tilknytning til 

fjernvarme innenfor konsesjonsområdet. Kommunen må 

fortsatt stille krav om fjernvarme i kommunale bygg. 

Fjernvarme er omtalt i planbeskrivelsen og fulgt opp i egen 

paragraf i planbestemmelsen om krav til tekniske løsninger for 

nye bygge- og anleggstiltak. 

196 

Avfall sør 

Anmoder om at avfallsløsning i utbyggingsområder løftes 

inn i kommuneplanens arealdel fordi det kan være 

utfordrende å finne gode avfallsløsninger når 

planprosesser er kommet for langt. 

Avfallsløsninger er i dag angitt i avfallsteknisk norm og 

innarbeidet i rutiner for behandling av reguleringsplaner.  

 

218 

Den Norske kirke – 

Agder og Telemark 

biskop 

Biskopen uttaler seg i etter rundskriv om Forvaltning av 

kirke, gravplass og kirkens omgivelser som kulturminne 

og kulturmiljø og har i plansaker oppmerksomhet på 

kirkene både som kulturminner og som kirke - et bygg 

og et sted med spesiell betydning for menneskers liv og 

historie. 

 

Kapittel 4.3.5 i kirkerundskrivet gir utfyllende 

beskrivelse for bruk av hensynssoner tilknyttet kirker og 

gravplasser som fredet eller listeført. 

 

Siden kirkene ofte er bygget for å kunne sees på lang 

avstand, som et landemerker er det viktig at de ikke 

«bygges inn». Dette ivaretas ved arealdisponering og 

 

 

Planforslagets løsning for å ivareta hensynet til de fredede 

kirkene er kommentert ovenfor, innspill 34 fra Riksantikvaren. 
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bestemmelser som maks byggehøyde i nærheten av 

kirkebygg. Biskopen ser gjennomgang og vurdering av 

kirker og kirkesteder som en naturlig del av arbeidet 

med kulturminneplan. 

 

Bruk av hensynssoner 

Siden kirkebygg som oftest ligger på en gravplass, vil 

det være hensiktsmessig i forhold til gravplassen at 

kirkestedet formålsmerkes som Grav- og urnelund. 

Kirkestedenes kulturhistoriske verdi ivaretas ved hhv 

H570-bevaring 

kulturmiljø og H550-hensyn landskap, for vern av 

kirkested og nærliggende verdifullt landskap. 

 

Kirkebygg som ikke er vernet som kulturminner 

Når det gjelder nyere kirker må en vurdere deres vern ut 

fra sitt uttrykk i nærmiljøet og sitt arkitektoniske motiv. 

Mens f.eks. enkelte nyere kirker, slik som Hånes kirke og 

Voie kirker har en plassering og arkitektur som er mer 

underordnet omliggende bebyggelse, har flere av de 

andre nyere kirkebyggene en mer tydelig form og 

plassering som bør vernes gjennom arealplan og 

planbestemmelser. Særlig vil Søm, Vågsbygd og 

Flekkerøy og Lund kirker oppleves å være i press-soner 

der de bygges inne. Randesund kirke er ikke 

forskriftsvernet, men har et lokalt vern gjennom tidligere 

kulturminneplan for gamle Kristiansand kommune. Det 

er viktig at lokal vernestatus gjenspeiles i arealplan 

gjennom hensynssone på samme måte som fredet og 

forskriftsvernet kirkebygg. 

 

Gravplasser 

Med tanke på gravplassene som seremoni og sørgested 

er det viktig at de vernes mot støy og mot for tett 

bebyggelse.  

 

Kulturminnevern som miljøvern 

Nyere forskningsprosjekt ser at vedlikehold og 

restaurering av eldre bygg kommer godt ut i 

miljøregnskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arealdelen foreslår ikke nye gravplasser bortsett fra en 

utvidelse av gravplassen til Søgne hovedkirke på Lunde. Det 

dreier seg om 3,4 daa dyrka mark vest for kirken. 

 

Dette er et viktig emne som er omtalt i planbeskrivelsen og i 

blå-grønt fagnotat. Det er også en retningslinje i tilknytning til 

planbestemmelsen om forhold som skal avklares og belyses i 

reguleringsplanen om at rehabilitering og gjenbruk av 
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 eksisterende bygningsmasse skal vurderes framfor å rive og 

bygge nytt. 

 

228 

Statsforvalteren i 

Agder (SFA) 

 

Nasjonale og regionale føringer 

Statsforvalteren ber at følgende dokumenter tas med i 

oversikten over viktige nasjonale og regionale føringer: 

1. Meld. St. 19 (2018–2019) Folkehelsemeldinga — 

Gode liv i eit trygt samfunn 

2. Risiko- og sårbarhetsanalysen for Agder – ROS Agder 

 

 

Den overordnede arealstrategien og planprogrammet har 

stor oppmerksomhet på fortetting.  

 

 

 

 

Klimagassutslipp og arealbruk 

Kommuneplanens arealdel legger føringer for fremtidig 

areal- og transportutvikling, og påvirker dermed 

utviklingen i direkte utslipp fra vegtrafikk. 

Omdisponering av karbonrike arealer som skog og myr 

kan også medføre økte utslipp og reduksjon av opptak 

av klimagasser. Statsforvalteren ser derfor positivt på at 

kommunen skal vurdere og prioritere utbyggingsområder 

ut ifra klimagasseffekt, og at det også skal vurderes å ta 

inn krav om klimagassberegning i kommuneplanens 

bestemmelser. Et mål om arealnøytralitet, og krav om 

arealregnskap/arealbudsjett, vil være et viktig og riktig 

signal i møte med klima- og naturutfordringene vi står 

ovenfor.  

 

Medvirkning i senter- og stedsutvikling 

Statsforvalteren mener at det er naturlig at 

medvirkningsopplegget til arealdelen tar for seg utvikling 

av lokalsentra, og savner en konkretisering i 

planprogrammet av hvordan innbyggerne skal gis 

mulighet til å involvere seg i spørsmål rundt deres eget 

lokalmiljø. For å lykkes med en sosialt bærekraftig 

 

 

Disse dokumentene er vist til i oversikten i planbeskrivelsen og 

er lagt til grunn i planarbeidet.  

 

 

 

 

Fortetting (og transformering) har stor oppmerksomhet i ny 

arealdel og er ivaretatt i bestemmelser og planbeskrivelse. 

Temaet er utdypet i fagnotatet Senterområder, stedsutvikling 

og boligbygging. 

 

 

 

 

I arbeidet med arealdelen er det utarbeide areal- og 

klimaregnskap som inngår i planbeskrivelsen kapitel 5.2 

 

 

 

 

 

 

I planbestemmelsens paragraf om forhold som skal avklares og 

belyses i reguleringsplan er det en tilhørende retningslinje om 

at klimagassberegning skal gjøres som en del av redegjørelsen 

for planens klimakonsekvenser. Hensikten er å synliggjøre 

tiltakets klimaavtrykk i et livsløpsperspektiv. 

 

 

Kommuneplanarbeidet er ambisiøst på medvirkning. Ved 

høring av planprogrammet ble det derfor bedt om konkrete 

innspill som innbyggerne ønsker medvirkning på. Dette er fulgt 

opp med en egen sak til formannskapet som utdyper arbeidet 

med medvirkning. Det er gjennomført omfattende medvirkning 

som er oppsummert i eget dokument. Det har vært 
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arealutvikling, vil det være av stor betydning å involvere 

spesielt utsatte grupper.  

 

Utredningsbehov: 

Kartlegge kapasiteten på eksisterende leke- og 

rekreasjonsareal for å bedre kunne avklare behovet for 

grøntanlegg i nye reguleringsplaner.  

 

 

 

 

 

 

 

Fortetting i eksisterende boligområder 

Analyser i regional plan for Kristiansandsregionen viser 

et stort fortettingspotensial i Kristiansand. 

Statsforvalteren ber kommunen vurdere å definere 

egnede fortettingsområder som en del av utredningene i 

kommuneplanarbeidet.  

 

Spredt boligbygging i LNF-områder 

Statsforvalteren viser til sin uttalelse til 

kommuneplanens samfunnsdel der de frarådet å åpne 

for mer spredt utbygging. 

Spredt bosetting medfører større avstander til daglige 

gjøremål, noe som skaper økt biltrafikk som må 

kompenseres gjennom andre restriktive tiltak når 

kommunen skal nå sine mål om å begrense veksten i 

biltrafikken og kutte klimagassutslipp. Selv om økt 

elektrifisering av bilparken på sikt gir mindre lokale 

utslipp, vil et spredt utbyggingsmønster medføre større 

forbruk av energi til transport, som gjennom et integrert 

energimarked medfører utslipp og andre 

miljøkonsekvenser. Den demografiske utviklingen med 

økning av antall eldre vil også påvirke boligbehov og 

lokalisering. Målet om et aldersvennlig samfunn tilsier at 

det bør legges vekt på å ha et godt tilbud av boliger med 

kort avstand til daglige behov og helsetjenester. 

Statsforvalteren har forståelse for at kommunen ønsker 

medvirkning gjennom folkemøter for de senterområdene hvor 

en har vurdert dette som hensiktsmessig. 

 

 

I forbindelse med ny kommuneplan er det også utarbeidet 

forslag til ny landskapsnorm (utomhusnormal i tidligere/gamle 

Kristiansand kommune). Landskapsnormen er forutsatt å være 

et rammeverk som blant annet skal ivareta behov for areal til 

lek og rekreasjon i boligområder. Normen er basert på 

samfunnsdelens hovedmål og forutsatt å være bærekraftig 

med hensyn til tilpassing til et fremtidig utbyggingsmønster. 

Landskapsnormen er knyttet opp mot ny planbestemmelse om 

møteplasser, parker, lek og idrettsanlegg med beskrivelse av 

funksjonskrav. 

Planbestemmelsen har egen paragraf om fortetting med 

tilhørende retningslinje. Det er ikke vist egne 

fortettingsområder i arealkartet. 

 

 

 

 

Samfunnsdelen har en overordnet arealstrategi om å legge til 

rette for spredt boligbygging i LNF-områdene. Områdene som 

er vist, er lokalisert med tanke på å bygge opp om de 

eksisterende tilbud som dagligvarebutikk, skole, barnehage 

osv.   
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å tilby boliger også utenfor sentrum og gir faglig råd om 

at det utarbeides klare sentralitetskriterier som kan 

benyttes til å vurdere spredt boligbygging i LNF-

områder, og som sikrer at en slik åpning for spredt 

utbygging ikke undergraver andre målsettinger i 

kommuneplanen, men heller bidrar til god 

grendeutvikling.  

 

Handel og senterstruktur 

Statsforvalteren etterlyste i arbeidet med 

kommuneplanens samfunnsdel en redegjørelse og 

analyse av virkninger salg av “kapitalvare” i Lohnelier vil 

kunne få for utviklingen i biltrafikk, og for Tangvall som 

bydelssenter. Det er godt dokumentert at fremveksten 

av bilbaserte handelsområder ved veikryss langs norske 

hovedveier, har bidratt til å utarme de historiske 

bysentrene. Slike områder kan også medføre økning i 

biltrafikk og ved å påvirke bystruktur og 

lokaliseringsmønster på sikt. Å åpne for salg av 

«kapitalvarer» kan bety en langt videre definisjon av 

handelsvirksomheten enn det unntaket som gjøres for 

«plasskrevende varer» slik dette er definert i gjeldende 

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av handel 

og tjenester i Vest-Agder, og kan stride mot 

retningslinjene i Fylkesdelplanen og i regionale 

planbestemmelser i Regional plan for 

Kristiansandsregionen 2020-2050. 

 

Agder Fylkeskommune har i forslaget til planstrategi for 

inneværende 4-årsperiode, prioritert å harmonisere de 

regionale planene for senterstruktur og handel. Ettersom 

Lohnelier vil kunne bli et næringsområde med 

tiltrekningskraft for et regionalt omland, anbefaler 

Statsforvalteren at spørsmålet om hvilke type 

virksomheter det skal åpnes opp for i Lohnelier avventes 

til det er gjort en vurdering i en større, regional 

sammenheng, og uansett på grunnlag av faglige 

vurderinger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I planbestemmelsens paragraf om handel går det fram at det 

for definert del av Lohnelier er tillatt med plasskrevende 

handel.  Tilhørende retningslinje beskriver hva som legges i 

begrepet plasskrevende handel. Det foreslås ikke begrensinger 

på handel i bydelssentrene. 
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Parkeringspolitikk og revidering av 

parkeringsbestemmelser 

Statsforvalteren forventer at det innarbeides en 

differensiert parkeringsnorm, med maksimumskrav for 

bilparkering og minimumskrav for sykkelparkering, i tråd 

med retningslinjene i Regional plan for 

Kristiansandsregionen 2020-2050. Geografisk 

differensiering bør være basert på ulike områders 

tilgjengelighet for kollektiv, sykkel og gange med lav 

parkeringsdekning.  

Statsforvalteren anbefaler at kommunen viderefører krav 

om mobilitetsplan for tiltak som legger til rette for 

mange arbeidsplasser.  

 

Lokalisering av næringsareal 

For å begrense transportarbeidet er det viktig at ABC-

prinsippet legges til grunn for lokalisering av 

næringsvirksomhet. Det fremgår av utkast til Regional 

plan for Kristiansandsregionen 2020-2050 at regionen 

har en god reserve når det gjelder arealer til industri og 

lager. Utbyggingsprogram for Kristiansand 2021-2024 

viser videre at det er mye ubebygd næringsareal i 

kommunen, og planprogrammet er tydelig på at det er 

ikke behov for å ta inn nye store næringsområder til 

arealdelen. Areal for energiforedlende virksomhet 

nevnes som et unntak, noe vi ser i lys av påbegynt 

planarbeid for nytt næringsområde i området sør for 

Støleheia.  

 

En mer detaljert analyse av hvilke typer næring de 

eksisterende arealreservene egner seg for, og hvilken 

tilgjengelighetsprofil de har iht. ABC-systemet, vil være 

et viktig grunnlag for prioritering mellom områdene, og 

for å balansere behovet næringsareal opp mot andre 

miljø- og samfunnsinteresser. Gjenbruk av gamle 

industritomter er i regjeringens klimamelding 

(Meld.St.13 (2020-2021)) et eksempel på hvordan 

kommunene kan tilrettelegge for nye næringer, uten å 

beslaglegge mer natur. Med hensyn til energiforedlende 

virksomhet ser vi behov for klare føringer i 

 

Planbestemmelsen om parkering er bygd opp med 

maksimumskrav for bil og minimumskrav for sykkel. 

Parkeringskravene er inndelt i 3 soner med lavest 

parkeringsdekning i Kvadraturen. 

 

Planbestemmelsen inneholder egen paragraf om mobilitetsplan 

ved etablering av virksomheter med mer enn 50 ansatte eller 

utbygging større enn 1000 m2. Tilhørende retningslinje gir 

føringer for innhold. 

 

 

 

 

I arbeidet med ny arealplan, fagnotat om næring og 

plasskrevende handel, er omtrent 100 arealer analysert og 

beskrevet i analyseark. Analysene omfatter områder avsatt til 

næring og senterformål i kommuneplanens arealdeler fra 

Søgne, Songdalen og gamle Kristiansand, samt 

sykehusområdet på Eg og universitetsområdet slik disse er 

avgrenset på kommuneplankartene. Analysearkene 

gir en oversikt over arealformål i kommuneplanens arealdel og 

reguleringsplaner, arealstørrelse, lokalisering etter ABC-

prinsipp, arealreserver og antall sysselsatte basert på 

«Rutenett - Virksomhetsstatistikk (EST)» fra SSB. 

Arealreserven for ulike typer næring bygger på 

utbyggingsprogrammet og en gjennomgang av bebygd areal 

og gjeldene reguleringsplaner.  

 

 

ABC-prinsippet (rett næring på rett sted) er lagt til grunn for 

lokaliseringen. Arbeidsintensive virksomheter innen handel og 

kontor skal prioriteres i Kvadraturen med randsone og i 

bydelssentrene. Næringer som krever mye el-kraft, må legges 

der nettkapasiteten kan håndtere dette. 
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kommuneplanen som avgrenser hvilke typer 

virksomheter som faller inn under denne kategorien. 

Dette gjelder spesielt dersom slike virksomheter skal 

kunne lokaliseres ut ifra andre kriterier enn prinsippene i 

ABC-systemet. 

 

LNF og næringsvirksomhet 

LNF spredt næringsbebyggelse etter pbl. § 11-7 annet 

ledd nr. 5 bokstav b) kan benyttes for næring som har et 

utspring i landbruksdrift og friluftsliv, men som ikke 

anses som en del av landbruket. Statsforvalteren 

anbefaler i utgangspunktet en restriktiv bruk av dette 

formålet, særlig i pressområder hvor det er potensiale 

for arealkonflikter. Omgjøring til LNF spredt omfattes av 

forskrift om konsekvensutredninger på lik linje med 

andre byggeområder. 

 

Barn og unges interesser 

Kommuneplanbestemmelsene må sikre tilstrekkelig med 

leke- og uteoppholdsareal med god kvalitet og 

trafikksikker atkomst. Viktigheten av grøntareal har vist 

seg særlig viktig i en pandemisituasjon. Fortetting 

medfører flere brukere av eksisterende grønne- og 

lekeområder. Statsforvalteren mener spredt utbygging 

kan være utfordrende med tanke på å sikre barn og 

unges interesser. Et spredt utbyggingsmønster kan gi 

større avstand til skole og kultur-/idrettstilbud og gjøre 

det utfordrende å sørge for trafikksikker skoleveg for alle 

og bidra til at foreldre i større grad må kjøre barna til 

ulike aktiviteter.  

 

Boligsosiale forhold 

Kommunal forkjøpsrett kan være et boligsosialt 

virkemiddel for å spre den kommunale eiendomsmassen. 

For å sikre muligheten for å bruke kommunal 

forkjøpsrett som et boligsosialt virkemiddel, anbefaler 

stasforvalteren at det gis bestemmelser om dette i 

arealdelen, jfr. PBL § 17-3 første ledd.  

 

Kartlegging av friluftsområder 

 

 

 

 

 

 

I plankartet er de minste næringsområdene som ligger 

innenfor LNF med omfang- og lokaliseringskriterier vist som 

eksisterende LNF-spredt bolig-, fritids- eller 

næringsbebyggelse. 

 

 

 

 

 

 

 

Planbestemmelsen inneholder en paragraf om krav til arealer 

til møteplasser, parker, lek og idrettsanlegg. Tilhørende 

retningslinje med henvisning til funksjonskrav som er fastsatt i 

egen landskapsnorm.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunal forkjøpsrett ivaretas i utbyggingsavtaler når det er 

aktuelt. 
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Positivt at kommunen legger opp til videre kartlegging 

og verdsetting av friluftsområder. Miljødirektoratets 

handbok M98-2013 er anerkjent metodikk for slik 

kartlegging. Oppfordrer kommunen til å se kartlegging 

av, og behovet for friluftsområder i sammenheng med 

levekårsutsatte områder. God tilgang til friluftsområder 

kan bidra til å gjøre levekårsutsatte områder mer 

attraktive.  

 

Støy og luftforurensning 

Oppdaterte støysone- og luftsonekart som inkluderer 

Søgne og Songdalen vil gi et godt grunnlag for å sikre 

hensynet til støy og luftkvalitet i plan- og byggesaker.  

 

Landbrukshensyn og vern av matjord 

Jordvern er en viktig del av arbeidet med å nå FNs 

bærekraftmål bl.a. knyttet til matsikkerhet. 

Statsforvalteren forutsetter at den nasjonale 

jordvernstrategien legges til grunn for 

arealdisponeringen i kommunen.  

 

Det er positivt at det i arealdelen vil bli fastsatt 

langsiktig grense for utbygging mot jordbruksareal og 

utmark for hele kommunen. Det er også positivt at en 

har som intensjon å kartlegge og verdsette 

jordbruksområder og å se på muligheten for å omgjøre 

vedtatte planer der dyrka mark har annet arealformål.  

 

Avstandskrav mellom dyrka mark og bebyggelse er 

hensiktsmessig for å forebygge drifts- og miljømessige 

ulemper i landbruket. Statsforvalteren anbefaler 30 m 

mellom dyrka jord og bolig og 50 m byggegrense for 

boliger som ligger mot hensynssone landbruk/dyrka jord 

innenfor langsiktig utbyggingsgrense.  

 

Anbefaler at arealdelen får planbestemmelse som sikrer 

at matjord må omdisponeres og gjenbrukes på en god 

måte, primært til matproduksjon i nærområdet. 

 

Naturmangfold på land 

Handbok M98 2013 ligger til grunn for kommunens 

kartlegging. Det er ikke gjort spesifikke studier av tilgang på 

friluftsområder i områder med levekårsutfordringer. 

 

 

 

 

 

 

 

Som vedlegg til ny arealdel foreligger det, oppdaterte temakart 

for hele kommunen for støy – og luftforurensning. 

 

 

 

Den nasjonale jordvernstrategien er lagt til grunn i blå-grønt 

fagnotat og videreført med egen paragraf i planbestemmelsen 

og omtale i planbeskrivelsen. Ordlyden i planbestemmelsen er 

at nedbygging av dyrka mark og myr skal unngås. 

 

 

Temakart for jordbruksareal i kombinasjon med 

planbestemmelse om å unngå nedbygging utgjør i praksis den 

langsiktige grensa for utbygging mot jordbruksareal. 

Landbruksareal med annet arealformål er gjennomgått. Ny 

arealdel foreslår å tilbakeføre 87 daa dyrka mark til LNF.  

 

 

Planbestemmelsen om «andre byggegrenser» har krav om 25 

m avstand fra ny bygning til dyrka mark.  

 

 

 

 

Planbestemmelsens paragraf om dyrka mark setter også krav 

om å utarbeide matjordplan i alle saker som gjelder 

omdisponering av dyrka- eller dyrkbar mark. 

 

Det er ikke foretatt egen kartlegging av naturmangfold som del 

av planarbeidet. Det er utarbeidet en temautredning over 
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Andel landareal i Songdalen som inngår i kartlagte 

naturtyper i Naturbase er vesentlig lavere enn i 

Kristiansand og Søgne. På grunnlag av dette er 

Statsforvalteren positiv til at kommunen vurderer 

ytterligere kartlegging av naturmangfold som del av 

planarbeidet.  

 

Utredningsprogram for konsekvensutredning av nye 

utbyggingsområder 

Statsforvalteren støtter kommunens tilnærming om å 

foreta en siling tidlig i planprosessen av arealinnspill som 

er i strid med overordnet arealstrategi. 

 

Det er viktig at utredningsprogrammet er tydelig på at 

usikkerhet knyttet til kunnskapsgrunnlag og vurderinger 

skal komme fram i konsekvensutredningen. Det bør 

presiseres når det skal stilles krav om videre utredninger 

ved detaljregulering. Dette er særlig viktig ved vurdering 

av nye bolig – og fritidsboligområder. I forskrift om KU 

er slike områder som er i tråd med overordnet plan 

unntatt fra lista over tiltak i vedlegg I. Dette betyr i 

praksis at disse områdene ofte kun utredes på 

overordnet nivå i kommuneplanens arealdel og at det 

ikke stilles krav til konsekvensutredning på tiltaksnivå 

ved detaljregulering. Derfor er det viktig med en grundig 

vurdering på kommuneplannivå.  

 

Planlegging i sjøområdene 

Kommunens eget fagnotat om Skjærgården og 

kystbasert næringsutvikling gir et godt oversiktsbilde 

over kystområdene i Kristiansand. Av notatet framgår 

det at kommunen samlet sett har god tilgang på 

offentlige og private båtplasser. Ved eventuelle forslag 

om nye småbåthavner forventer Statsforvalteren at det 

fremskaffes et godt beslutningsgrunnlag, for å kunne 

vurdere samlet belastning på berørte vannlokaliteter og 

naturmangfold i og langs sjø.   

 

 

Fortetting i strandsonen 

naturmangfold som gir en oversikt over viktige naturverdier i 

kommunen. Ny kartlegging av naturmangfold vil i hovedsak 

skje i tilknytning til nye plansaker. Slik kartlegging vil skje 

etter NiN-systemet. 

 

 

 

150 arealinnspill til arealdelen ble vurdert i sak om siling av 

arealinnspill i formannskapet 13.10 og 3.11. 2021. 

(formannskappssak 150/21). Overordnet arealstrategi vedtatt i 

kommuneplanens samfunnsdel var grunnlag for 

kommunedirektørens innstilling om å sile bort 48 arealinnspill. 

Formannskapet vedtok at 9 av disse skulle vurderes videre i 

prosessen, det vil si at 39 arealinnspill ble silt bort i første 

runde.  

 

Metode og kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for 

konsekvensutredningen er beskrevet i KU-dokumentet. 

For hvert område som er konsekvensutredet er det en 

opplisting av temaer som må følges opp med avklaringer, 

utredningsbehov og evt. avbøtende tiltak i videre planarbeid. 

Det er også et avsnitt som beskriver nåsituasjon og kvalitet på 

det tilgjengelige datamaterialet.  

 

 

 

 

 

Ny arealdel inneholder ikke forslag på nye småbåthavner med 

begrunnelse i at eksisterende kapasitet er tilfredsstillende. 
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Dersom kommunen ønsker å legge til rette for fortetting 

i eksisterende byggeområder i strandsonen, er det 

anledning til å fastsette avvikende byggegrense jfr. PBL 

§ 1-8 tredje ledd. Det må i så fall gjøres en konkret 

vurdering av hvert område hvor det vurderes slik 

avvikende byggegrense. 

Eventuell fortetting i eksisterende områder må ikke være 

i strid med statlige planretningslinjer for differensiert 

forvaltning av strandsonen.  

Statsforvalteren mener planprogrammet burde tatt 

stilling til om hvorvidt nye hytteområder ville blitt 

vurdert. Statsforvalteren understreker viktigheten av å 

ta vare på gjenværende tilgjengelig strandsone da denne 

er viktig for folkehelse og friluftsliv for hele befolkningen, 

jf. FNs bærekraftsmål 3.  

 

Hvilke byggetiltak som kan tillates i 100 meters-beltet 

må baseres på en konkret vurdering av hvilke hensyn 

som gjør seg gjeldende i den aktuelle delen av 

strandsonen. Kommunen bør fastsette bestemmelser om 

bl.a. størrelse og standard for eksisterende fritidsboliger, 

brygger og andre tiltak.   

 

Vann og vassdrag 

Både Songdalen, Søgne og Kristiansand har byggegrense 

mot vann og vassdrag, men disse er noe ulikt utformet 

og avgrenset. Ny arealdel bør harmonere 

byggegrensene.  

 

Kommunen kan også fastsette en minste bredde på 

beltet av kantvegetasjon i arealdelen etter PBL § 11-11 

nr. 5. Fordelen med å sette et minstekrav gjennom 

arealdelen, er at dette kan forenkle arbeidet i hver 

enkelt plan- eller byggesak.   

 

Klimatilpasning og naturfare 

Økt nedbør i kombinasjon med fortetting fører til at mer 

regnvann ender opp i avløpsnettet noe som kan føre til 

overbelastning. Dersom det ikke gjennomføres 

forebyggende tiltak, kan dette føre til store skader på 

Ny arealdel inneholder ikke forslag om fortetting av 

eksisterende byggeområder i strandsonen.  

 

 

 

 

 

 

Det er fastsatt annen byggegrense i 100-metersbeltet mot sjø 

langs deler av kystlinjen der skille mellom område med særlige 

verdier/hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og 

andre allmenne verdier og bakenforliggende bebygd arealer/ 

byggesonen er tydelig og lett definerbart. Formålet er å 

forenkle byggesaksbehandlingen og redusere antall 

dispensasjoner i saker med små konflikter mellom utbygging 

og vern 

Byggegrense mot sjø er ikke fastsatt eller realitetsvurdert, i 

områder der det ikke er entydig skille mellom områder som er 

omfattet av strandsonevernet og bebygd areal. 

 

 

 

 

 

Planbestemmelsen inneholder egen paragraf om byggegrense 

langs vassdrag og krav til vegetasjonsbelte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klimatilpasning og naturfare er fanget opp i planbestemmelsen 

i paragraf om krav til tekniske løsninger for nye bygge- og 

anleggstiltak. Til denne bestemmelsen er det også retningslinje 
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infrastruktur, privat eiendom og få konsekvenser for 

helse og miljø. Et viktig tiltak i arealplanleggingen er å 

stille krav til åpne løsninger for overvannshåndtering.  

 

 

 

 

Om tilfredsstillende avløpsanlegg 

Kapasiteten på avløpsnett og renseanlegg vil ha 

betydning for utbyggingsrekkefølge og vil kunne legge 

begrensninger på hvilke områder som er realiserbare 

uten uforholdsmessig store investeringer i infrastruktur. 

Før det i kommuneplanen legges ut nye areal til 

utbyggingsformål, bør kommunen påse at disse er 

realiserbare med hensyn til sikring av tilfredsstillende 

løsning for bortledning av avløpsvann er i samsvar med 

forurensningsloven.  

 

Samfunnssikkerhet og beredskap 

Statsforvalteren peker på at arealdisponering og 

infrastruktur ikke bare skal ivareta hensynet til et klima i 

endring, men også til et samfunn i utvikling. Økt 

digitalisering medfører økt avhengighet av kraft og 

elektronisk kommunikasjon og kommunens 

arealdisponering må legge til rette for en robust kraft- 

og elektronisk kommunikasjonsinfrastruktur. Også 

veginfrastrukturen gjennom Kristiansand er svært 

sårbar. Det skal veldig lite til før trafikken stopper opp. 

Kommunen må derfor være bevisst på tiltak som kan 

presse ytterligere trafikk ut på gjennomfartsårene. 

 

Statsforvalteren ber kommunen være oppmerksom på 

den risiko som er forbundet med de virksomhetene i 

kommunen som omfattes av storulykkesforskriften og 

bla. etablere hensynssoner rundt disse i arealkartet.  

 

 

Arealpolitikk som bidrag til å redusere geografiske 

levekårsforskjeller kunne vært tydeligere beskrevet i 

planprogrammet. 

om at overvann skal håndteres gjennom infiltrasjon, 

fordrøyning i grunnen og åpne vannveger.   

Det er i tillegg bestemmelse om å utrede overvann og 

flomveger for alle plansaker der dette vil være aktuelt. Også 

retningslinje om å åpne lukkede vannveger i den grad dette er 

praktisk gjennomførbart.  

 

 

 

Planbestemmelsen, paragraf om rekkefølgekrav for å sikre 

nødvendig infrastruktur med mer før området tas i bruk, gir 

grunnlag for å avslå planinitiativ i områder med manglende 

infrastruktur eller der det er behov for infrastruktur som ikke 

lar seg løse gjennom utbyggingen.  

 

 

 

 

 

 

Eget punkt i planbestemmelsen om krav til tekniske løsninger 

for nye bygge – og anleggstiltak om å vurdere større grad av 

redundans/dupliserte løsninger ved planlegging av 

infrastruktur for kraft-, tele- og elektronisk kommunikasjon.  

Arealdelen viser trasé for ytre ringveg. Realisering av denne og 

åpning av ny E 39 i 2022 vil bidra til at veginfrastrukturen blir 

mindre sårbar. 

 

 

 

 

Det er utarbeidet et temakart med storulykkevirksomhet som 

skal brukes i intern plan- og byggesaksbehandling og 

beredskapsarbeid. 
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Kartlegging av stille områder for rekreasjon og opphold. 

 

 

 

 

Det er ikke utført kartlegging av stille områder. 

 

 

 

229  

NVE 

Vassdrag med sidearealer har viktige funksjoner som 

leveområder og korridorer for et stort spekter av arter. I 

arbeidet med kommuneplanens arealdel bør det gis klare 

føringer som begrenser utbyggingspresset mot 

vassdragsnaturen.  

 

Det bør vurderes om det skal gis føringer for å åpne 

lukkede vassdrag der dette kan gi bedre landskapsrom 

for innbyggerne, bedre leveområder for dyr og planter, 

og sikrere flomavledning.  

 

NVE mener det bør vurderes å innarbeide vassdrag og 

vassdragsnatur i det omtalte arealbudsjettet og 

arealregnskapet.  

 

Søgneelva, Tovdalsvassdraget og Ånavassdraget inngår i 

verneplan for vassdrag. 

 

Det er utarbeidet flomsonekart for Lund, Søgne og 

Mosby, og det pågår ajourføring og kontroll av 

beregningene. Anbefaler i utgangspunktet at 200-

årsflom med klimapåslag vises i plankartet som fare-

/hensynssone. NVE gir anbefalinger om føringer for 

aktsomhet for flom i arealdelen.  

 

Tidligere kartlegginger av kvikkleire er ikke 

uttømmende, og det må legges til grunn at det også kan 

være potensiell fare for kvikkleireskred andre steder i 

kommunen. Aktsomhetskartet for marin leire må legges 

til grunn dersom annen kunnskap om jordart og terreng 

ikke foreligger.  

 

Faresonene må vises i plankartet som fare-

/hensynssoner og det må angis bestemmelser som sikrer 

 

Dette er beskrevet i blå-grønt fagnotat og ivaretatt i egen 

planbestemmelse om byggegrense langs vassdrag. 

 

 

 

Til planbestemmelsen om byggegrense langs vassdrag er det 

også en retningslinje om at lukking av vannveier (bekker) skal 

unngås og at lukkede vannveier bør åpnes og restaureres når 

det er praktisk gjennomførbart. 

 

 

«Hav og ferskvann» er en kategori i AR 5 (arealressurskart, 

tidligere var navnet økonomisk kartverk) som inngår i 

oppsettet av arealregnskap. 

 

Verna vassdrag er vist i temakart. 

 

 

 

Faresone for flom er vist med hensynssone i kartet. Innenfor 

sonen gjelder reglene for ny bebyggelse i tek17. og omtalt i 

egen bestemmelse om hensynssoner, § 11-8 nr. a. Til denne 

bestemmelsen er det knyttet til en retningslinje for hvilken 

flomsone (hhv. 200- eller 500 år og med/uten 20% 

klimapåslag). Det er også utarbeidet temakart som viser 

aktsomhetsområder for flom. Disse områdene har en større 

utbredelse. Det er bestemmelser om at reguleringsplaner skal 

utrede løsninger for overvann og flomveier. 

 

 

 

I planbeskrivelsen omtales ras og skred. I aktsomhetsområder 

må fare utredes i plan – og byggesaker og det må 
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dokumentasjon på tilstrekkelig sikkerhet før det utføres 

tiltak som kan øke skredfaren, eller som i seg selv 

medfører krav om sikkerhet.  

 

Anbefaler at det gjøres vurderinger av hvorvidt ny 

kunnskap om klimaendringer, overvannshåndtering, 

naturfare og allmenne interesser i vassdragene tilsier at 

byggeområder likevel ikke er egnet for utbygging. 

 

Energianlegg gjengis med hensynssoner. Ev. 

næringsområder for energiforedlende virksomhet berøre 

NVEs forvaltningsområder. Viser ellers til informasjon på 

deres hjemmesider.  

 

dokumenteres at kravene i TEK 17 og PBL § 28-1 om krav til 

sikker byggegrunn er oppfylt. 

 

 

Dette ivaretas i planbestemmelsens paragraf om forhold som 

skal avklares og belyses i reguleringsplan. 

 

I planbeskrivelsens kapittel om hensynssoner og temakart 

framgår det at det dersom det foreligger nye data fra det 

offentlige kartgrunnlaget, eller kommunen har mer oppdatert 

kunnskap, vil de nyeste dataene legges til grunn. Forslag til 

retningslinjer sikrer dette. 

Vises som båndleggingssoner på arealkartet, «båndlegging 

etter andre lover». 

 

230 

Fiskeri 

direktoratet 

Innspillet gir oversikt over Fiskeridirektoratets 

interesser; rekefelt, fiskeområder hvor det benyttes 

passive redskaper, akvakulturlokaliteter og marine 

naturtyper. 

 

 

 

 

 

Kristiansand kommunes sjøarealer bør inkluderes i 

arealdelen med tydelig angivelse av viktige og prioriterte 

områder herunder fiske- og gyteområder. Gyteområder 

og nasjonale og vesentlige regionale 

naturtyperegisteringer kan med fordel vises som enten 

naturområde i sjø eller som hensynssoner, jf. pbl § 11-8 

c), eventuelt med retningslinjer og bestemmelser.  

 

Foreslår å utarbeide en tiltaksplan mot plast- og marin 

forsøpling, som evt. kan ses i sammenheng med 

avfallshåndtering og hovedplan for avløp og 

vannforsyning.  

 

Sjøbunnen må i minst mulig grad påvirkes og 

beslaglegges; samletraseer for ledninger, samle ev. 

tiltak, tydelige bestemmelser m.m.  

 

Kunnskapsgrunnlaget knyttet til ålegressenger er relativt godt. 

Det er i planarbeidet ikke lagt opp til større nye tiltak i sjø. 

Kommunen har god kapasitet på småbåthavner og ser ikke 

behov for lokalisering av nye småbåthavner i ny arealdel. Nye 

kartlegginger av naturmangfold i sjø er derfor ikke foreslått 

prioritert for dette planarbeidet. 

 

 

Det utarbeides eget temakart for fiskeri som viser gyte- og 

fiskeområder, fiskeplasser for aktive- og passive redskap, 

låssettingsplasser, strandnotstasjoner og eksisterende 

akvakultur. 

 

 

 

 

Kommunen jobber mye med plast - og marin forsøpling, men 

dette er ikke tema i arealdelen. 

 

 

 

 

I planbestemmelse om bruk og vern av sjø og vassdrag med 

tilhørende strandsone går det fram at utlegging av sjøledninger 
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Anbefaler strategi for lokalisering og utbygging av 

småbåthavner.  

 

 

 

Legge til rette for videre utvikling av fiskeri- og 

havbruksnæring – denne næringen må inkluderes i 

annet næringsarbeid/planlegging. Fiskerinæringen må 

inviteres inn. De er ikke oppført på høringslista. 

 

 

 

 

Støtter satsing på økoturisme tilknyttet sjø.  

 

Henviser til interkommunalt samarbeid og mulighetene i 

regional planlegging.  

 

Ved ny eller endre arealbruk bør avbøtende tiltak inngå 

som en del av vurderingen. 

 

Viser til karttjenesten Yggdrasil. 

 

 

ikke må komme i konflikt med natur, friluftsliv, ferdsel eller 

fiske.  

Temaet småbåthavner er utredet av blå-grønn faggruppe og 

konkludert med at nåværende kapasitet er tilstrekkelig, så ny 

arealdel viser ikke nye områder for småbåthavn. 

 

 

Det er gjennomført en mulighetsstudie for akvakultur. På 

bakgrunn av denne er det konkludert med at konfliktene blir 

for store til at dette kan anbefales. Planbestemmelsen om bruk 

og vern av sjø og vassdrag slår derfor fast at etablering av 

akvakultur ikke er tillatt.  

 

Det er ikke vist egne områder for dette i ny arealdel. 

 

Fylkeskommunens prosjekt om akvakultur er nevnt i 

planbeskrivelsen. Det kan være aktuelt å ta opp deler av 

kommuneplanen til revisjon, eller lage en egen 

kommunedelplan for sjøområdene, dersom dette prosjektet 

konkluderer med at Kristiansand har potensiale for oppdrett av 

andre arter enn laks uten store konflikter med andre 

interesser. 

 

 

 

242 

Kystverket 

Kystverket forventer at kommunens arealplanlegging 

legger til rette for sjøtransport og havnevirksomhet. 

Viser til nasjonale forventninger og trekker fram målet 

om at en større andel av godstransporten skal skje på 

sjø og jernbane, og at det må tilrettelegges med egnede 

areal. Viser også til at prognosene viser en økning av 

skipstrafikken, og at fartøyene blir større. 

 

Kommunen må ivareta sjøtransportens arealbehov, og 

ikke legge til rette for arealbruk/aktiviteter som kan 

svekke sikkerheten og ferdselen i hovedled/biled. 

Signaliserer innsigelse til et planforslag som ikke ivaretar 

dette.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arealkartet viser farledene. Ny arealdel foreslår ikke endringer 

i arealbruken som kan bidra til å svekke sikkerheten for ferdsel 

i farledene. 
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Signaliserer også at de vurderer innsigelse på 

planforslag som ikke ivaretar hensynet til effektiv 

havnevirksomhet.  

 

 

Det må ikke planlegges arealbruk som kan være i 

konflikt med navigasjonsinstallasjoner.  

 

Anbefaler samletraseer for ledninger/kabler på 

sjøbunnen.  

 

 

 

Anbefaler at kommunen tar hensyn til ankringsplasser.  

 

Viser for øvrig til Kystverkets kartløsning og havne- og 

farvannsloven. 

Arealdelen foreslår ingen endringer i arealbruken for 

havneområdene. Det følger av bestemmelsen om forholdet 

mellom kommuneplanen og eldre planer at Kommunedelplan 

for Kongsgård-Vige og reguleringsplaner i havneområde vest 

videreføres og gjelder foran kommuneplanen.  

 

Arealdelen har ikke forslag til arealbruk som kan komme i 

konflikt med navigasjonsinstallasjoner. 

 

Til planbestemmelsens paragraf om bruk og vern av sjø og 

vassdrag er det en tilhørende retningslinje om at samletraseer 

skal tilstrebes. 

 

 

Arealdelen foreslår ingen endringer med betydning for 

ankringsplasser.  

 

248 

Statnett SF 

Innspillet gir oversikt over transformasjonsanlegg i 

kommunen som eies og driftes av Statnett. 

 

Transmisjonsnettledninger skal ikke inntegnes som et 

planformål, men som hensynssone (H740 - båndlegging 

etter energiloven). Hensynssonen bør være identisk med 

ledningsanleggets byggeforbudsbelte.  

 

Påpeker at det ifølge kommunekart.com ser ut til at ikke 

alle Statnetts luftledninger er tegnet inn med 

hensynssone. Angir bestemmelsen som skal følge 

hensynssonen.  

 

Plassering av jordkabelanlegget er sensitiv informasjon 

og skal ikke inntegnes i plankartet. Statnett ber om å bli 

kontaktet om planer som kan berøre deres 

jordkabelanlegg og sjøkabler. 

 

Det kan bli behov for mer areal til mulige sjø-

/jordkabelanlegg.  

 

 

 

 

Arealkartet benytter hensynssone 370, høyspenningsanlegg, 

og omtalt i planbestemmelsen om hensynssoner. 

 

 

 

 

Alle nettanlegg i kommunen er vist med hensynssone i 

arealkartet.  

Anbefalt trase for oppgradert 132kv kraftlinje Kulia- Vallemoen 

(kystlinja) er vist som fremtidig båndleggingssone H740. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planbestemmelsens paragraf om bruk og vern av sjø og 

vassdrag med tilhørende strandsone omtaler slik anlegg. 
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Viser ellers til varslingsplikt ved arbeid i nærheten av 

deres anlegg og egen hjemmeside og publikasjonen 

«Anleggsmaskiner og elektriske anlegg».  

 

174 

UIA 

UiA viser til bystyrevedtak 145/14 om at 

“Universitetsbyen Kristiansand, utviklingsplan 2040” skal 

være førende for kommunens planarbeid i området 

mellom UiA og Kvadraturen og for utvikling av 

kommunens egne eiendommer og infrastruktur. Dette 

prinsippet er videreført i “Strategi for Universitetsbyen 

Kristiansand”, vedtatt av bystyret 27.11.2019. Ett av de 

tre hovedmålene her er at Universitetsbyen er preget av 

nærhet mellom universitet og by. 

 

UiA vil gjerne bidra i det videre arbeidet - både gjennom 

medvirkning for eksempel fra studentene, men også 

gjennom faglig samarbeid og bistand fra deres fagmiljø 

innen byplanlegging. I tillegg foreslår de også samarbeid 

om tematikk for studentoppgaver.   

 

 

 

Innarbeidet i vedtatt planprogram. 

 

 

 

 

Strategiene for universitetsbyen er vist i arealdelen bl.a. med 

foreslått bruforbindelse (gang- og sykkel) over Otra. Til 

planbestemmelsen om lokalisering av virksomheter er det 

knyttet til en retningslinje om at universitetsrelaterte 

virksomheter lokaliseres til campus UiA, Kvadraturen og langs 

Østerveien mellom UiA og Kvadraturen. 

  

Temakartet for samferdsel viser hovedtrasé for bussen og 

framtidig ringrute mellom UiA og Eg med ny bru over Otra og 

framtidig trasé gjennom Kvadraturen. I tillegg vises overordnet 

sykkelvegnett og sykkelekspressvegen. 

 

Næringsorganisasjoner og bedrifter 

33 

NHO 

Havvind krever store områder for sammenstilling. Særlig 

sammenstilling av flytende vindturbiner krever 

dypvannskaier og skjermede lagringsområder. For en 

flytende vindpark på kommersiell størrelse er det høye 

krav til områder, kaier og mulig lagring i sjø. NHO 

skriver at det ikke er identifisert tilfredsstillende 

eksisterende havner som kan handtere slik type aktivitet 

på Sørlandet.  

 

NHO mener det bør vurderes om Kristiansand havn kan 

tilrettelegges for satsing på flytende havvind.  

 

 

 

Arealdelen bør legge til rette for utvikling av nye og 

eksisterende arbeidsplasser; særlig til regionens 

overordnede mål om bærekraftig næringsutvikling og 

langsiktige mål spesielt knyttet til utvikling av ny industri 

Arealdelen viser ikke nye næringsområder med sjøtilknytning. 

Havneområdene omfattes av egne arealplaner som fortsatt 

skal gjelde. 

 

 

 

 

 

 

 

Havneområde nord (Kongsgård-Vige) har rom for langsiktig 

havneutvikling, bl.a. som lokalitet for driftsbase innen havvind. 

 

 

Arealdelen viser nytt næringsområde på Støleheia tiltenkt 

kraftkrevende virksomhet (i samsvar med pågående 

reguleringsprosess).  
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basert på fornybar energi. Med dette som utgangspunkt 

bør arealdelen bidra til at man får utredet hvilke areal i 

Kristiansand som kan legge til rette for ny grønn industri 

– som flytende havvind (maritim industri) og batterier og 

hydrogen (kraftkrevende industri). 

 

Dersom det er arealknapphet i Kristiansand kommune 

bør planprogrammet utrede alternative arealmuligheter 

for maritim industri med base i Kristiansand-regionen. 

Dette kan blant annet inkludere arbeidsdeling mellom 

havner i regionen, skriver NHO.  

 

Planprogrammet bør også inkludere infrastrukturtiltak 

som trengs for å sikre behovet for fornybar 

kraftforsyning til etablerte og nye virksomheter.  

 

 

 

 

 

 

Arealer til utvikling av nye næringer, også havvind, er omtalt i 

planbeskrivelsen. 

 

 

 

 

 

Omlegging og oppgradering av 132 kV ledningen Kulia- 

Vallemoen til et ytre alternativ som vil gå nær Mjåvann 

industriområde er anbefalt av Agder energi og traseen er vist i 

arealkartet som framtidig båndleggingssone H 740. 

 

65 

Kristiansand 

skogeierlag 

Ønsker at landbruket sine faglag gis anledning til å uttale 

seg i forslag om lokalisering av spredt bebyggelse i LNF-

områdene.  

 

 

For effektiv tømmertransport er oppskriving av 

aksellastrestriksjoner på offentlig vegnett viktig grep for 

å bedre lønnsomheten i skognæringa.  

 

Støtter prinsipielt arealdelens formuleringer om dyrka 

mark. 

Det vil bli anledning til dette i høringsprosessen. 

 

 

 

 

Aksellastrestriksjoner vises ikke i arealdelen av 

kommuneplanen. 

 

82 

Sørlandsparken 

næringsforening AS 

Sørlandsparken Næringsforening støtter målet med 

arealdelen som er å 

• bidra til å gjøre Kristiansand til det sosialt rettferdige 

lavutslippsamfunnet som ble vedtatt i 

samfunnsdelen. 

• gjøre Kristiansand til en attraktiv kommune å bo og 

arbeide i, skape arbeidskraft og å tiltrekke seg 

kompetent arbeidskraft. 

 

For å få til dette kreves et samarbeid og forståelse for de 

forskjellige bydeler, handelsparker og næringsparkers 

I planbestemmelsen som omtaler handel går det fram at det 

innenfor formålet næring og forretning ikke tillates etablert 

areal til handel utover det som er hjemlet i gjeldende 

reguleringsplaner. Omdisponering fra plasskrevende handel til 

detaljhandel er heller ikke tillatt.  

Planforslaget åpner ikke for tjenesteyting i Sørlandsparken, 

utover det som framgår av gjeldende reguleringsplaner. I 2015 

vurderte bystyret om det skulle åpnes for tjenesteyting i 

Sørlandsparken. Bakgrunnen var et sterkt ønske fra 

virksomhetene i parken, hovedsakelig begrunnet med et antatt 

behov til de mange ansatte og publikum som har parken som 
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behov. Det er viktig at alle jobber sammen og drar i 

samme retning. Sørlandsparken Næringsforening vil 

gjøre sitt for at Kristiansand skal fremstå som beskrevet 

i punktene over. 

 

For å få dette til mener Sørlandsparken Næringsforening 

at følgende må tas hensyn til: 

 

1. Sikre arealer til fremtidig tjenesteyting og ivareta 

behov for næringsarealer 

• Sørlandsparken Næringsforening mener det må 

tilrettelegges for all næring i Sørlandsparken 

 

2. Sørlandsparken er en Nærings- og handelspark 

(Bydelssentrum) 

 

3. Sørlandsparken er en regional nærings- og 

handelspark 

• Sørlandsparken forblir en regional nærings- og 

handelspark med utviklingsmuligheter innenfor alle 

felt, som de som er ansatte i parken samt 

nærområde, kan benytte seg av. 

• Sørlandsparken oppleves som et sentrum for mange 

– Sørlandsparken Næringsforening vil ha en utvidet 

mulighet i Sørlandsparken med riktig definisjon slik 

at allerede etablerte bedrifter samt nye bedrifter kan 

vokse og utvikle seg i parken, ettersom behovet 

endrer/ transformerer seg. 

4. Rettferdighetsprinsippet og likestilling 

• Forutsigbarhet for alle som er etablert og skal 

etablere seg i Sørlandsparken 

• Sørlandsparken ønsker å samarbeide med alle 

handelsområder i kommunen 

• Sørlandsparken vil være et godt alternativ i tillegg til, 

Sørlandsparken er ingen konkurrent 

5. Det grønne skiftet 

• Sørlandsparken Næringsforening vil se på muligheter 

innen lading, kollektivt og sykkelparkering 

I uttalelsen utdyper Sørlandsparken næringsforening de 

ulike punktene.  Hovedbudskapet i uttalelsen er at de 

sitt naturlige handelsområde. Som en del av saksbehandlingen 

utarbeidet Civitas rapporten - Sørlandsparken – konsekvenser 

for økt tjenesteyting. (Civitas rapport, datert 28.08.2014). 

Rapporten konkluderte med at det er en overetablering av 

tjenesteytende næringer i Sørlandsparken sett i forhold til 

antall sysselsatte i parken. Derfor anbefalte administrasjonen i 

sin innstilling å holde fast ved kommuneplanens vektlegging 

om ikke å tillate tjenesteyting eller kulturtilbud som vil kunne 

svekke Kvadraturen og den øvrige senterstrukturen som er 

definert i kommuneplanen. Bystyret vedtok å regulere inn 

dagens arealer som er tjenesteyting, men ikke åpne for mer. 
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ønsker større frihet til å utvikle parken i samsvar med 

samfunnsutvikling og markedet og at Sørlandsparken 

har en annen rolle enn de andre næringsområdene i 

kommunen. Det som er helt naturlig for en regional 

nærings- og handelspark er: 

Lager, logistikk, produksjon, kontor, tjenesteyting, 

bespisning, enkle kulturtilbud, lekeland, helsetilbud, 

treningssentre, etc.  

100 

Glencore Nikkelverk 

Glencore er hjørnesteinsbedrift i Kristiansand og 

regionen, og spiller en viktig rolle i det grønne skiftet, da 

den er en viktig leverandør av metaller brukt i bl.a. 

batteriproduksjon.  

 

Glencore har som overordnet mål å arbeide for en 

bærekraftig utvikling i alle virksomheter innen 

konsernet. Miljødirektoratet fastsetter kravene til utslipp, 

støy, avfallshåndtering og andre miljøforhold. I tillegg 

har bedriften egne mål for utslipp som er lavere enn 

grensene gitt i tillatelsen fra Miljødirektoratet.  

 

Glencore erfarer et økt press om utbygging i områdene 

rundt fabrikken i Kolsdalen. Det kommer stadig opp 

saker om regulering og utbygging for områdene som 

ligger nær fabrikken, og på arealer over fjellhallene i 

Dueknipen. Så langt har nikkelverket fulgt opp hver 

enkelt sak med merknader, og har i stor grad klart å 

stoppe eller tilpasse planer som vil berøres av 

virksomheten. 

 

Selv om bedriften har høye standarder til både støy og 

luftforurensning, vil en så stor fabrikk ha et visst nivå av 

støy, lukt og støv i perioder. For å redusere konflikter 

ønsker Glencore å holde en avstand til boligområder og 

andre støy og miljøsensitive formål. 

 

På grunn av fjellhaller under Dueknipen vil det ikke være 

mulig å utføre brønnboring for vann eller grunnvarme. 

Bedriften har klart å fange opp disse, men ber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjellhallene under Dueknipen er ivaretatt i planbestemmelsen 

og vist som bestemmelsessone i plankartet. 
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kommunen synliggjøre disse hensynene gjennom i 

arealplanen f.eks. hensynssoner/spesialområder, som 

gjør utbyggere og regulanter oppmerksomme på de 

hensyn som må tas ved planlegging/bygging i områdene 

tidlig i prosessen. 

 

Området fabrikken ligger på er allerede regulert til 

næringsvirksomhet i gjeldende planer, mens Dueknipen 

er regulert til grønnstruktur. Begge områdene har 

allerede hensynssoner for støy (gul støysone), disse 

sannsynligvis knyttet til E39 og veistøy. 

 

Glencore har godt dokumenterte kart som viser 

miljøpåvirkning fra fabrikken, og deler disse gjerne med 

kommunen. For Glencore er intensjonen i innspillet 

viktigst, ikke den konkrete plantekniske løsningen og 

bedriften er tilgjengelig for dialog.  

 

 

 

 

103 og 297 

KNAS 

Den overordna arealstrategien som ligger til grunn for 

planarbeidet kan oppsummeres: ønske om å redusere 

transportbehovet, prioritere fortetting, utvikle 

senterområdene, variert boligbebyggelse og 

næringsarealer, særlig langs E39 (vest for Kvadraturen) 

- alt innenfor rammen av jordvern, vern av grøntstruktur 

og FN`bærekraftsmål.   

 

Deler av innspillet er knyttet til overordnet arealstrategi i 

kommuneplanens samfunnsdel. Den overordnede 

arealstrategien er generell og omfattende og gir ingen 

klar strategi, men kan favne en strategi der: 

• Kvadraturen og bydelssentrene utvikles innenfra 

• En utvikler areal i hele kommunen fra øst til vest for 

så å binde dette sammen med ulike typer 

infrastruktur. 

 

KNAS vurdere at utviklingen i Kristiansand støtter opp 

under en kompakt by og stiller spørsmål til at det åpnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For å imøtekomme arealstrategien om å gi mulighet for 

storhandel/salg av kapitalvarer i Lohnelier er det lagt inn et 

mindre areal for plasskrevende handel med store varegrupper 
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for handel i Lohnelier framfor å lokalisere slik virksomhet 

nærmere Tangvall og Vågsbygd senter.  

 

KNAS foreslår også å innarbeide en konkretisering av 

arealstrategi 9 inn i samfunnsdelens kapitel visjon og 

hovedgrep. 

 

Spesielt til arealdelen 

KNAS foreslår en overordnet og strategisk arealdel, som 

ikke er for detaljert eller til hinder for dynamisk 

utvikling, som er viktig for næringslivet illustrert ved 

batterifabrikkforespørselen.  

 

Kommuneplanens arealdel er i hovedsak egnet til styring 

de neste 10 årene, men KNAS etterspør hva vi IKKE 

skal. 

 

ABC-prinsippet for lokalisering av ulike typer næringer 

kan være et godt virkemiddel for å styre utviklingen.  

 

 

 

 

 

KNAS tar til orde for en politikk i større grad integrerer 

Søgne og Songdalen i arealplan. Slik det er nå er det en 

barriere mellom utbyggingsområdene, særlig når det 

gjelder boligstruktur.  

 

KNAS har, som oppfølging av medvirkning i 

planarbeidet, dialogmøte med faggruppe for næring og 

arealkrevende handel, sendt inn arealinnspill.  

 

KNAS har etter dialogmøte med kommunen sendt inn 

konkrete arealinnspill. Hovedinnholdet i innspill nr. 297 

er: 

 

KNAS har sendt en oversikt over næringsområder de 

mener bør vises i ny arealdel, men har også med en 

nord for ny E39.  For å styrke Tangvall som handelssenter og 

for å imøtekomme målsettingen om 0-vekst i 

personbiltrafikken, og å sikre arealer til lager, logistikk og 

industri, er det viktig at Lohnelier-området ikke utvikles som 

område for detaljhandel og annen handelsvirksomhet som kan 

lokaliseres i bydelssentret. Det foreslås ikke bestemmelser 

som begrenser handelsetableringer i bydelssentrene.  

 

Med foreslåtte nye areal på Støleheia og utvidelser av 

Mjåvann, i tillegg til allerede eksisterende ubebygde 

næringsområder, vil det være tilstrekkelig kapasitet i 

planperioden. Arealdelen ivaretar behovet for sjønære 

næringsområder. 

 

ABC – prinsippet som er lagt grunn for alle vurderingene i 

arealdelen og er omtalt i planbeskrivelsen som rett virksomhet 

på rett sted.  

 

Planforslaget er en ny arealdel som omfatter hele kommunen. 

Planen legger til rette for boligutvikling i og rundt eksisterende 

sentre med gode forbindelser til naturområder og mellom 

stedene. Arealene mellom utbyggingsområdene utgjør viktig 

grønnstruktur og landbruksområder. 
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oversikt over eksisterende næringsområder og deres 

status i gjeldende arealdel. 

 

De eksisterende næringsområder som fortsatt skal være 

næringsområder, får uendret arealformål i den nye 

kommuneplanen.  

 

KNAS har i tillegg foreslått nye områder for 

næringsformål: 

-Borgeheia ved Kjevik (ca. 2000 daa) 

-Støleheia sør (ca. 1500 daa) 

-utvidelse av Sørlandsparken øst (ca. 200 daa langs 

gamle E 18) 

-Holskogen gård (ca. 900 daa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For Støleheia pågår det en prosess med å utarbeide 

områdeplan. Formålet er å legge til rette for etablering av 

energikrevende industri.  

 

De tre øvrige er konsekvensutredet, men er ikke foreslått lagt 

inn i arealdelen.   

 

106 

Mjåvann 

Industriområde AS / 

Mjåvann Næringspark 

AS  

Mjåvann representerer et tradisjonelt industriområde 

med små til mellomstore bedrifter innenfor logistikk, 

verksted/service, håndtering av avfall, entreprenører, 

produksjon mm.  Mange av bedriftene innenfor området 

driver med salg fra bedrift til bedrift, men i svært liten 

handel mot sluttforbruker. 

Ny adkomstvei som er under bygging, vil forbedre 

kjøretid ytterligere til havn/jernbane. 

 

Handelsbegrepet: 

Det er ønskelig at begrepet handel kunne defineres 

bedre. Mjåvann oppfatter handel slik: 

Bedrifter som i hovedsak selger varer til privatpersoner. 

Handelen skjer ved at man fysisk møter opp i butikk, 

gjennomfører kjøp og tar varene med seg i bil. Mjåvann 

ønsker ikke denne type handel/ virksomhet da det kan 

ødelegge ønsket identitet for området 

 

Tomtebalansen i Kristiansand 

grove trekk kan man velge å dele næringstomter i 3 

kategorier.  

1. Næringstomt beregnet for handel (privat)  

2. Næringstomter beregnet for storhandel (privat)  

 

Planbestemmelsens paragraf om handel og om lokalisering av 

virksomheter omtaler en del av disse forholdene 
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3. Næringstomter beregnet for andre virksomheter en de 

to overnevnte  

 

Kristiansand har en overvekt av næringstomter i 

kategori 1 og 2 i Sørlandsparken/ Sørlandsparken Øst. 

Kjærlingland ivaretar Kategori 3 øst for Kristiansand. 

Vest for Kristiansand er det lite tomter for Kategori 1 og 

2, men et godt tilbud av tomter i Kategori 3.  

Mjåvann sin vurdering er at det er en god balanse i 

tomter/arealer for Kristiansandsregionen. Dette da 

tomter/eksisterende arealer i kategori 1 og 2 fint vil 

håndtere kategori 1 og 2 på østsiden av byen, mens 

vestsiden av byen håndterer kategori 3. Alle områder 

trenger ikke alle formål – det et bedre å styrke og 

rendyrke områdenes DNA i en mellomstor norsk by.  

 

Arealreserve og arealinnspill 

Etableringstakten på Mjåvann har økt vesentlig de siste 

årene og dagens arealreserve på Mjåvann kan være 

«brukt opp» allerede innen 10-15 år, med dagens 

etableringstakt. Dagens ca. 1.500 arbeidsplasser 

forventes å stige til 2.500 til 3000, på sikt. Dette vil gi 

muligheter for et godt kollektivtilbud.  

 

Mjåvann Industriområde A/S har spilt inn 4 konkrete 

arealer for utvidelse av industriområdet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langsiktig grense mot marka rundt hele næringsområdet vises 

i arealkartet. Ytterligere utvidelse av næringsarealene enn det 

som denne arealdelen foreslår, vil være utfordrende for andre 

interesser som friluftsliv og tilgrensende boligområder. 

Arealkartet viser også den nye atkomstvegen fra ny E 39 – en 

løsning som også vil gjøre Mjåvann til et mer aktuelt område 

for kollektivtransport. 

 

 

Disse innspillene er delvis foreslått tatt inn i ny arealdel. Se 

nærmere omtale i KU og saksframlegg. 

 

154 

Oksøy Eiendom as 

Innspillet er i forhold til gjeldende reguleringsplan for 

Marviksletta (vedtatt 2011). Forslagsstiller mener andel 

næringsformål i denne planen er for høyt på bekostning 

av boligandelen. Dette gjelder særlig delfeltene BKHF 4, 

BKH 5 og BKHT 1. 

Arealbruken er avklart i områdereguleringsplan for 

Marviksletta.  

 

179 

Kvadraturen 

Gårdeierforening og 

Kvadraturforeningen 

Foreningene mener det ligger et potensiale og nye 

muligheter i et bedre samspill mellom Kvadraturen og 

Sørlandsparken som regionalt logistikksenter. Dette er et 

område som må belyses i forbindelse med arealplanen 

Det er ikke gjennomført konkret utredning knyttet til 

samspillet mellom Kvadraturen og Sørlandsparken. Fagnotatet 

næring og plasskrevende handel beskriver endringer og nye 

trender innen handel med nye handelskonsepter.  
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og foreningen ønsker å bidra på dette sammen med 

kommunen og aktuelle parter i Sørlandsparken.  

 

Det er behov for mer kunnskap om viktigheten av 

kontorarbeidsplasser i sentrum kontra bydelene. Hvilke 

typer kontorarbeidsplasser skal være i sentrum og hvilke 

typer kontorarbeidsplasser skal være i bydelene? 

Foreningene etterlyser analyse som gir overordnet 

innsikt i hva som er viktige valg for lokalisering av 

kontor til eksisterende bedrifter i regionen og potensiell 

tilflytting av nye bedrifter. 

Skal Kristiansand få vekst, er vi avhengige av å få nye 

etableringer utenfra. Hva skal til for at en nasjonal- eller 

internasjonal bedrift velger Kristiansand sentrum for 

etablering av kontorarbeidsplasser?  

 

Foreningene etterlyser en analyse/utredning over hva 

som er mulig antall innbyggere i sentrum på kort og lang 

sikt slik at dette kan gjenspeiles i framtidige reguleringer 

og utbyggingsplaner.  

 

Det er ønskelig med en utredning av framtidig 

utnyttelsesgrad på høyder i City-delen samt krav til 

uteareal ved etablering av nye boliger i Kvadraturen for 

å få mer effektiv og bærekraftig utnyttelse av kvartalene 

i sentrum ved nybygg og transformasjon. 

 

Foreningene ønsker sammen med kommunen å se på 

nye og alternative måter å tilrettelegge møteplasser på 

sentralt i sentrum. Hvordan kan kommunen, gårdeiere 

og investorer sammen skape gode offentlige 

møteplasser?  

Planbeskrivelsen peker på betydningen kontorarbeidsplasser 

sammen med handel har for å styrke sentrum. 

I samarbeid med Næringsmegleren har Kristiansand kommune 

gjennomført et arbeid for å få en oppdatert oversikt over 

eksisterende kontorlokaler og kontorarealreserven i 

Kvadraturen m/randsone. I nevnte fagnotat drøftes 

næringslivets krav lokalisering av kontorlokaliteter. En god 

kontorarealreserve er avgjørende for å kunne tiltrekke seg 

store kontorvirksomheter som hovedkontor mm. 

 

 

 

 

 

 

Analyser av demografi m.m. er en del av kommunens arbeid 

med boligprogram.  

 

Utnyttelsesgrad og høyder er fastsatt i kommunedelplanen for 

Kvadraturen som fortsatt skal gjelde. Kommuneplanens 

bestemmelser om parkering og uteoppholdsareal gjelder i 

tillegg til kommunedelplan for Kvadraturen. 

 

 

 

 

Ny landskapsnorm (utomhusnormal i gamle Kristiansand 

kommune) er knyttet opp mot ny planbestemmelse om 

møteplasser, parker, lek og idrettsanlegg med beskrivelse av 

funksjonskrav som vil danne grunnlag for utvikling av gode 

møteplasser også i Kvadraturen. 

187 

Flekkerøy Bygg v. 

Frode Stokkeland 

Flekkerøy Bygg er involvert i flere prosjekt og ber om at 

nytt arealkart oppdateres for det sendes på førstegangs 

høring i forhold til følgende prosjekt: 

Brattestø, detaljplan er vedtatt Vraget, detaljplan er 

vedtatt 

Hattesteinen, regulering pågår Lindebø, detaljplan er 

vedtatt. 

Kommuneplanens plankart viser ikke regulert status. 
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193 

Nærings- 

foreningen i 

Kristiansands-regionen 

Overordnet: 

Det er viktig å opprettholde Kvadraturen som geografisk 

midtpunkt med en balansert bosetning og antall 

arbeidsplasser vest og øst for Kvadraturen.  

 

Tall viser at en lav andel tilgjengelige boliger er i- eller 

nær Kvadraturen og de andre bydelssentrene. Det vil 

kreve betydelig transformering av eksisterende områder 

for å oppnå målsettingene om kompakte sentra.  

 

 

Av planprogrammet går det fram at noen framtidige 

boligområder kan være utfordrende for å oppnå 

klimamålene fordi de legger opp til byspredning. 

Avsender fraråder å ta slike områder ut av arealdelen og 

viser til at bilparken blir mer og mer utslippsfri. Blir man 

for ensidig i kutt i bilbruk, mener avsender at fortrinnet 

med å kunne tilby boliger for mange befolkningsgrupper 

vil bli ødelagt. Kristiansand har i dag god score på 

sjukepleierindeksen noe som viser et sunt marked der 

mange er i stand til å kjøpe sin egen bolig.   

 

Vedr. Næringsareal: 

Gjennomgang av områder i kommunen må se på alle 

forhold som nye næringsetableringer trenger. Gjennom 

slike analyser av vekstdrivere som tilgang på strøm, 

vann og sjø, kan områder reindyrkes i større grad for å 

være klar for nye etableringer.  

-For næringslivet er forutsigbarhet avgjørende. 

-Erfaringsmessig har det ikke vært tilstrekkelig 

tilgjengelig relevant næringsareal i kommunen.  

-Implementering og effektuering av arealdelen må skje i 

tett samarbeid mellom kommunen og næringslivet. 

-Satsing på kontorer i sentrum, gode kollektivakser og 

park & ride-løsninger er beste tiltak for å styrke 

Kvadraturens kvaliteter.   

 

-Lokalsentrene må ha tilstrekkelig med funksjoner 

 

 

 

Kvadraturen har status som kommune- og regionsenter. 

 

 

 

Transformering er en overordnet målsetting både i 

kommuneplanens samfunns- og arealdel. Arealkart og 

bestemmelser er utformet med hensyn på transformering 

framfor feltutbygging.  

Planforslaget legger til rette for å sikre en god balanse mellom 

boliger og arbeidsplasser i Kvadraturen og bydelssentrene. 

 

 

Den vedtatte samfunnsdelen av kommuneplanen har to 

overordnede arealstrategier; (1) redusere transportbehovet 

gjennom samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og 

(2) prioritering av fortetting og transformasjon i og nær 

senterområdene. Disse arealstrategiene har vært sentrale i 

arbeidet med arealdelen. Derfor er noen ubebygde 

boligområder i gjeldende arealdeler, som vil bidra til 

byspredning om de realiseres, foreslått tatt ut.  

 

Fagnotatene for Næring og plasskrevende handel og 

Senterområder, stedsutvikling og boligbygging omhandler 

problemstillinger som er omtalt i innspillet.  

 

 

Planbestemmelsene om sentrumsområder, handel og 

lokalisering av virksomheter skal bidra til god utvikling av 

næringsområdene og senterområder med flere funksjoner. 
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Arealdelen må sette av tilstrekkelig med areal til 

kraftkrevende næring.  

 

Avsender støtter forslag om noe etablering av storhandel 

i vest, men mener det må avklares hvilken type 

storhandel som er aktuell og om noe av det kan være på 

Tangvall.  

 

En klar ambisjon med arealpolitikken de neste årene er 

reduksjon av klimautslipp og urbane kvaliteter i 

Kvadraturen. For å lykkes med dette, er etablering av 

tidsriktige kontorarbeidsplasser i Kvadraturen en nøkkel. 

Arealpolitikken må ha en tydelig ambisjon om at areal i 

sentrum skal utvikles og transformeres, herunder 

Lagmannsholmen. Det er viktig å sikre brei politisk 

forankring om målene.  

 

Det er store industrimuligheter innen fornybar energi. 

Bl.a. trenger prosjekt innen havvind baser på land for å 

betjene vindturbinene offshore. En teknologisk 

leverandørindustri, akademia og industriklynge kan 

bygges opp rundt dette. Det må settes av arealer for å 

øke slik aktivitet i Kongsgård/Vige.  

 

Gjeldende planer om å utbedre Kjevikveien må 

opprettholdes.   

 

Det bør være rom for skånsom fortetting i hytteområder.  

I planbestemmelsen om handel åpnes det for etablering av 

inntil 3000 kvm handel i lokalsentrene. 

 

Omtalt ovenfor (innspill 139, Agder Energi Nett). 

 

 

Planbestemmelsen om handel åpner for etablering av 

plasskrevende handel i Lohnelier. Tilhørende retningslinje 

beskriver hva som er plasskrevende handel. 

 

 

Kontorarbeidsplasser: se kommentarer ovenfor, 

Kvadraturforeningen (179). 

 

 

 

 

 

 

 

Omtalt ovenfor, (innspill 103, KNAS). 

 

 

 

Regulert trasé for framtidig veg til Kjevik er vist i arealkartet. 

 

 

Arealdelen foreslår å ikke åpne opp til fortetting av 

eksisterende hytteområder. 

194 

Hamrevann AS 

Mener at Hamrevann tilfredsstiller alle mål i de nasjonale 

føringene (statlige planretningslinjer) for samordnet 

bolig, areal- og transportplanlegging. 

Trekker frem følgende tema: 

• Trafikksikkerhet og trafikkavvikling 

• Utvikling av kompakte tettsteder – tett på 

eksisterende boligfelt og stor 

arbeidsplasskonsentrasjon 

• Mindre privatbilisme enn gjennomsnitt i KRS 

 

 

Ny arealdel foreslår å ta ut delfeltene benevnt 2 A-C og 3 A-D i 

kommunedelplanen for Hamrevann, vedtatt 2016. 
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• Bidrar til økt innflytting fra nabokommuner – red. 

reisevei 

• Samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse med 

minimale inngrep i naturen 

• Fremmer helse, miljø og livskvalitet 

• Bidrar med helt nødvendig boligbygging i sone øst. 

 

Mener at det ikke er mulig å realisere behovet for alle 

nye boliger kun ved fortetting i sentrumsområder. Av 

alle nye prosjekt utenfor sentrumsområdene er 

Hamrevann mest klimavennlig med størst reduksjon av 

klimautslipp. 

 

Utbygging av Hamrevann er i tråd med gjeldende 

kommuneplan og regional plan for KRS-regionen. KDP 

Hamrevann ble vedtatt i 2016. Den reelle situasjonen er 

ikke endret. Hamrevann må ikke være et av områdene 

som endres i denne prosessen. 

 

Viser og refererer til to undersøkelser som påviser at 

Hamrevann bidrar positivt til 80 % reduksjon av 

klimagassutslippene; Regional Transportmodell-analyse 

(RTM) fra Multiconsult (2019) og trafikkmålinger utført 

av Telia. 

 

Henviser til kommunens egne tall som viser tydelig at 

boligarealreservene på østsiden i Kristiansand kun vil 

holde i omkring 10 år med den utbyggingstakt som har 

vært gjeldende de siste år. Hamrevann er ikke definert 

som «langsiktig arealreserve». Det er behov for boligene 

på Hamrevann fremover.  

231  

Kristiansand bondelag  

Gjelder flere gnr/bnr. Bondelaget har sendt en oversikt 

over dyrka mark i kommunen som har annet arealformål 

i gjeldende arealplaner. Det dreier seg om ca. 300 daa. 

Forslagsstiller anmoder om at arealformålet 

endres/tilbakeføres til LNF-jordbruk i ny arealdel.  
 

 

I arbeidet med ny arealdel er alle jordbruksområder med annet 

planformål gjennomgått. Ny arealdel foreslår å tilbakeføre 87 

daa til LNF-formål. 

236, 304 

Dyreparken utvikling 

AS 
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Dyreparken Utvikling AS viser til sin uttalelse til 

kommuneplanens samfunnsdel med overordnet 

arealstrategi om reiselivet sin plass i arealstrategien. 

Dyreparken har opplevd, og frykter, økt press mot sine 

yttergrenser, med at omkringliggende interessenter og 

næringer ønsker å regulere seg nærmere de arealer som 

i dag omkranser Dyreparken. For Dyreparkens del er 

dette sikret ved at grensene er innregulert med 

friluftsområde/buffersone (F1). Dyreparken forutsetter at 

dette også ivaretas i fremtidige arealplaner og at 

Dyreparken «sikres» tilstrekkelig alburom også i 

fremtiden. 

Dyreparken Utvikling AS mener det er et økende behov 

for ytterligere arealer til kyst- og sjøaktiviteter innen 

kommunen. Dyreparken ønsker å utvikle sitt tilbud innen 

aktivitet- og naturbasert reiseliv og overnatting. Sett i 

lys av de mål regionen bør ha, og Dyreparken har, må 

tilstrekkelige sjøarealer sikres og avsettes for slike 

formål i fremtiden. 

 

Dyreparken Utvikling AS vil støtte det arbeid som skjer 

med å legge til rette for et fremtidsrettet reiseliv. 

Dyreparken deltar gjerne i medvirkning dersom 

kommunen ønsker deres vurderinger i utvikling av 

arealplanen.  

 

Dyreparken utvikling AS har, på bakgrunn av 

medvirkningsmøte sendt inn innspill som konkretiserer 

behov for nye arealer til utvidelse av dyreparken.  

 

 

 

Areal til fritids- og turistformål er utvidet i samsvar med 

innspill fra Dyreparken Utvikling AS. Arealutvidelsen gjøres 

fordi dyreparken har behov for større uteareal til en del av 

dyrene sine. 

237  

Greenstat Energy as 

Innspillet gjelder ikke et konkret areal, men må sees i 

sammenheng med dokumentnummer 186, Langemyr.   

Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune har tatt 

felles initiativ for å se på Langemyr som energi- og 

transportknutepunkt med bl.a. produksjon og 

distribusjon av hydrogen.  Forslagsstiller utreder konkret 

et prosjekt med produksjonskapasitet 10-20 tonn 

hydrogen/dag. Et slikt produksjonsomfang vil kreve et 

Se konsekvensutredningens beskrivelse av innspill 186, 

Langemyr. Med bakgrunn i formuleringene i arealstrategien pkt 

9 og behov for mer kunnskap knyttet til innspillene om nye 

næringsområde anbefales det at innspillet vurderes konkret i 

det videre planarbeidet. 
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areal i størrelsesorden 2.500 m2 og 10.000 m2. 

Forslagsstiller anmoder om at det i ny arealdel settes av 

areal til hydrogenproduksjon i denne størrelsesorden på 

Langemyr. 

252 

Christoffer Holskog på 

vegne av Per Try as 

Innspillet gjelder gnr. 472/12, 36, 127 og 186, Løbakken 

på Tangvall. 

 

Innspillet gjelder oppføring av inntil 35 boenheter på 

område som er vist til boligformål i gjeldende arealdel.  

I kommunedelplanen for Tangvall er det satt 

rekkefølgekrav om at ny E39 og vei til Tangvallveien skal 

være regulert. Videre er det krav om å utrede 

områdestabilitet. Søgne kommune satte i oppstartsmøte 

27.09.2019 også krav om å utvide planområdet til også 

omfatte nødvendig areal for å få avklart rundkjøring på 

dagens E39 og atkomstveg til boligene. 

Gnr/bnr 472/36 og del av 472/12 er foreslått tatt ut av ny 

arealdel på grunn av nærheten til jordbruksareal, bokvaliteter 

og områdets verdi som landskapselement. De tilgrensende 

jordbruksområdene sør for E39 vises som LNF-formål i 

planforslaget og det er satt byggegrense mot dyrka mark på 

25 meter. Dette vil gjøre at området blir en satellitt og deler av 

området vil ikke kunne bebygges. Det er utfordrende adkomst, 

og området ligger svært nært gamle E39 som fremdeles vil ha 

en del trafikk. Området er støyutsatt og mulig også dårlig 

luftkvalitet. Kollen i søndre del fungerer i dag som støyskjerm 

for eksisterende boliger. Boligene her vil ikke bidra til å 

utjevne forskjeller i befolkningens helse. Gnr/bnr 472/127 og 

186 beholdes som utbyggingsområde.  
 

  

253  

MOWI ASA 

MOWI har kommet med tre innspill om etablering av 

akvakulturanlegg. Alle tre områdene ligger i Oksøy-

Ryvingen landskapsvernområde. MOWI har i ettertid 

jobbet videre med lokaliteter utenfor 

landskapsvernområdet. 

Som del av planprosessen har det blitt utarbeidet en 

mulighetsstudie for akvakultur i kommunen. Mulighetsstudien 

fraråder slik etablering. Kristiansandsskjærgården er vurdert 

som mindre egnet enn andre områder langs kysten for 

tradisjonell akvakultur (sjøbaserte anlegg for oppdrett av laks 

og sjøaure). Hensyn til eksisterende fiskerinæring, naturvern, 

friluftsliv, naturopplevelser og turistnæring prioriteres.  

Ny arealdel åpner derfor ikke opp for etablering av akvakultur. 

Dette går fram av planbestemmelsens paragraf om bruk og 

vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. 

Råd og organisasjoner mm 

164  

Studentrådet i 

Kristiansand 

Trygge og prisvennlige boliger er viktig for studentene. 

Studentrådet ber kommunen vurdere store, 

sentrumsnære arealer til studentboliger som eventuelt 

kan selges billig til studentsamskipnaden. En bør også se 

på muligheter for å effektivisere prosessene. 

 

Bærekraftige løsninger og matsikkerhet er sentralt for 

studentene. Det er viktig å ta vare på grøntområder av 

ulike størrelser som møteplasser og turområder. 

 

Arealkartet viser kun formålet bebyggelse og anlegg uavhengig 

av størrelse og standard på bolig. Dette avklares i 

reguleringsplanprosesser. 
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Studentrådet mener også det bør legges med vekt på 

kollektivtransporttilbudet og ønsker reduserte priser 

etter klokka 00:30 slik at studentene kan komme seg 

trygt hjem.  

 

En bør også se på muligheten for å ta opp igjen 

debattene om bro over Otra til Eg. Dette vil øke 

muligheten for studenter til å bo på begge sider av elva.  

Grøntområder og landbruksområder går fram av eget 

temakart. 

 

 

Rutetilbud er ikke tema i arealdelen. 

 

 

 

 

Arealkartet viser slik framtidig trasé. 

165 

Studentorganisasjonen 

i Agder (STA) 

STA stiller seg bak høringssvaret som er blitt sendt inn 

av Studentrådet i Kristiansand kommune. 

Se merknad til uttalelse fra Studenrådet dok 164. 

166 

Kristiansand idrettsråd 

Idrettsrådet mener det må være et viktig overordnet 

prinsipp at eksisterende idrettsareal ikke bygges ned og 

at man særlig ved fortetting også sikrer arealer til idrett 

og aktivitet. Større idrettsanlegg bør lokaliseres nær 

offentlig kommunikasjon og gang – og sykkelveger for å 

begrense biltransport.  

Det bør sikres sentrale arealer for svømmehaller i 

Vågsbygd, Randesund og Søgne. 

Ved etablering av nye boligområder må det avsettes 

tilstrekkelig med areal til idrettsanlegg.  

Praksisen med etablering av idrettshall og fotballbane 

ved bygging av nye skoler er en suksess som kommunen 

bør fortsette med.  

 

Innbyggerne bør ha mest mulig like tilbud på idretts- og 

aktivitetsanlegg uavhengig av hvor de bor. I områder 

med levekårsutfordringer kan etablering av idrettsanlegg 

være viktig for å ivareta barn og ungdom.  

For å bedre integreringen av nye landsmenn når det 

gjelder idrett, bør det planlegges og tilrettelegges for 

andre typer idrett enn de tradisjonelle her i Norge, f.eks. 

cricket. 

 

 

 

 

 

 

Det er ikke satt av egne areal for svømmehaller i Vågsbygd, 

Randesund og Søgne. 

 

Kommunens landskapsnorm angir krav til funksjoner og fysisk 

utforming av utearealer til lek, rekreasjon og idrett. 

188 

Kristiansand seniorråd 

Uttalelsen omhandler blant annet forholdet til 

kommuneplaner i de tidligere kommunene, og ber om at 

Kristiansand må ta hele kommunen i bruk.  

 

Arealdelen legger til rette for utvikling i hele kommunen. Dette 

går også fram av planbeskrivelsens kap. 4.2. 

 

 

Boligtyper er først og fremst tema i kommunens boligprogram.  
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Boligarealreserve må deles inn i type boenheter, og 

skille på geografi. Variert tilrettelegging av boliger i hele 

kommunen må sikres og boligpolitikken må ikke medføre 

prisstigning på boligmarkedet.  

 

Lavutslippssamfunnet må ses i sammenheng med at 

Kristiansand også skal være et aldersvennlig samfunn. 

Kollektivtilbudet må ikke bygges ned. Seniorrådet er 

også opptatt av bevaring av landbruksarealer mot 

nedbygging, utvidelse av tur- og gangstier, bevaring av 

boligmiljøer og kulturminner, balanse mellom bevaring 

og fortetting og transformasjon og sikring av kystsonen 

til allmennheten. 

 

 

 

 

 

 

 

Arealdelen foreslår ikke nedbygging av landbruksområder eller 

areal i kystsonen. Avstandskrav mellom ny bebyggelse og 

landbruksareal er nedfelt i planbestemmelsen. Tilrettelegging 

for fortetting og transformasjon er et overordnet grep i 

arealdelen og et viktig grep for et aldersvennlig samfunn. 

 

Velforeninger, bydelsråd og FAU 

80 

Lauvåsen velforening 

Er positive til etablering av skole på “skoletomta” i 

Lauvåsen som blir liggende midt i området Hånes, 

Lauvåsen, Hamrevann. Dette sammen med etablering av 

barnehage, idrettsanlegg, sentralt lekeområde, 

flerbrukshus og butikk vil være positivt for området.  

 

Boligutbygging i Hamrevannsområdet vil være positivt 

sammen med boligutbygging i Lauvåsen fordi det er kort 

veg til den store konsentrasjonen av arbeidsplasser i 

Sørlandsparken.  

 

 

Kommunen må ta ansvar for å opparbeide turområder 

og badeplasser i tilknytning til Lauvåsen/Hamrevann.   

I ny arealdel inngår skoletomta i arealet for bebyggelse og 

anlegg. Dette er i samsvar med forenkling av plankartet og økt 

bruk av hovedformål som er praktisert i denne arealdelen.  

 

 

 

En overordnet målsetting med ny arealdel er å foreslå grep 

som kan redusere transportbehovet. For å motvirke ytterligere 

byspredning, foreslår arealdelen å fjerne deler av det 

framtidige området for boligbygging ved Hamrevann, (se 

kommentar til innspill 194, Hamrevann, ovenfor).   

 

Kommuneplanens arealdel er et overordnet kart og dermed er 

det særlig overordnet turvegnett m.m. som vises. 

 

91 og 92 

Randøya Velforening 

Kongshavn brygge – velforeningen har tatt initiativ til å 

utarbeide en mulig løsning på hvordan Kongshavn kan 

forbedres med tanke på å redusere/fjerne parkering 

langs vei og dermed øke trafikksikkerheten for alle som 

ferdes i området, spesielt i sommerhalvåret. Planen som 

er utarbeidet vil gi 35 ekstra parkeringsplasser. Den vil 

også gi et antall ekstra båtplasser til fastboende og 

besøkende. En flytebrygge i betong er tegnet inn, den vil 

fungere som bølgedemper for fergeleie, og i tillegg gi en 

Arealdelen viser Kongshavn som område for bebyggelse og 

anlegg. 
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enkel og sikker ilandstigning for småbåter, kano og 

kajakk.   

 

Kyststi 

Velforeningen støtter kyststi på øya som er godt merket 

og med informasjon om innmark og utmark.  

 

Helsetjenester og beredskap 

Befolkningen på øyene er opptatt av at det må finnes 

planer for beredskap for brann, og for beredskap for 

akutt helsehjelp.  

 

LNF område/Fortetting og generasjonsskifte 

I kystsoneplanen, datert april 1995, er store deler av 

Randøyene merket gult. Når Kristiansands bystyre i juni 

2011 vedtok kommuneplan for 2011-2022 er store 

områder som var gult, blitt grønt/LNF område. Det ser 

dermed ut som at kommunen ikke ønsker flere boliger 

på Randøyane. Velforeningen mener at områder i en viss 

utstrekning rundt bolighusene må endres fra LNF 

område til område for bebyggelse sånn at det er mulig 

for huseiere å benytte eiendommen rundt huset 

tilsvarende som i et boligfelt på land. Det bør også være 

lettere å fortette, selv langs kysten, hvis det er i et 

allerede etablert boligområde.  

 

Velforeningen ønsker at kommuneplanens arealdel 

legger opp til fortsatt fast bosetting og utvikling på øya.  

 

 

 

 

 

Arealdelen foreslår ikke å legge inn nye stier på Randøya. 

 

 

 

Slik beredskap er ikke tema i arealdelen. 

 

 

 

 

Den faglige tilnærmingen i arbeidet med arealdelen har vært at 

kystsonen er et knapphetsgode som må forvaltes i et langsiktig 

perspektiv. Derfor viser ikke arealdelen nye områder for 

bebyggelse og anlegg på Randøyane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arealdelen legger ikke opp til nye utbyggingsområder på 

Randøyane. 

151 

Søgne Vestbygd vel  

Velet foreslår videreføring av konkrete bestemmelser fra 

kommuneplanens arealdel for Søgne knyttet til 

eksisterende bebyggelse i LNF-områder, for tiltak på 

bolig og fritidseiendommer samt videreføring av 

retningslinjer. Spesielt viktig er det at utvidelse av 

eksisterende hyttefelt skjer bakover slik at dette ikke går 

ut over allerede eksisterende boligbebyggelse. Anser 

dette som viktig for å opprettholde aktivitet og bosetting 

vest for Trysfjorden. 

 

De fleste områder for framtidig spredt boligbygging i LNF i 

områdene vest for Trysfjorden er videreført i ny arealdel. 

Arealdelen åpner ikke for fortetting av eksisterende 

hytteområder. 
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176 

Flekkerøy vel 

Mener det er for kort frist til å komme med detaljerte 

endringsønsker til arealformål, og forbeholder seg retten 

til å komme med disse når forslag til plankart foreligger.  

 

Ønsker å motvirke motsetningene mellom sentrum og 

utkant – kommunen trenger Skålevig, Kilen, Høllen og 

Eftevåg like mye som vi alle trenger Kvadraturen.  

Foreslår følgende for å utdype satsingen på bydelene: 

 

1. Bydelene defineres entydig på kart og gis navn i 

kommuneplanarbeidet. Bydelsdefinisjonen skal 

gjøres fast og gjeldende for alle avdelinger i 

kommunen slik at vi kan få en samhørighet innad i 

hver bydel. Vi ønsker at Flekkerøy skal defineres som 

egen bydel – ikke en liten del av store Vågsbygd. 

  

2. Hver bydel skal få et eget årlig bydelsbudsjett som 

kan brukes til planlegging og gjennomføring av 

fellestiltak som ikke allerede ligger inne i kommunale 

budsjetter. For eksempel opprusting av bydelens 

senterområde, tilrettelegge for ønsket næring, 

turstier osv.  

3. Bydelene som ikke allerede har operative 

velforeninger som kan innstille til bruken av disse 

bydelsmidlene, må opprette dette for å få tilgang til 

disse midlene. Evt. kan politikerne finne en annet 

hensiktsmessig «selvstyremodell».   

4. I hver bydel må det igangsettes en 

planleggingsprosess hvor innbyggerne med støtte fra 

administrasjonen, bidrar til å lage egne bydelsplaner 

for å sikre eierskap og reell medvirkning til 

utviklingen av eget hjemsted. Erfaringene våre er at 

administrasjonen ikke alltid evner å se bydelenes 

behov, særpreg, kvaliteter og potensiale på en 

balansert måte. Denne bydelsplanen skal vurdere 

behovet for offentlige bygg, infrastruktur og hvor og 

hvordan det i kommende periode skal satses på 

bolig- og næringsutvikling slik at hver bydel blir 

minst mulig avhengig av daglig kjøring til og fra 

Kvadraturen og Sørlandsparken. Siden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senterstrukturen i Kristiansand kommune ble avklart i 

kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt sept. 2020. 

 

 

 

 

 

Hvorvidt det skal etableres ordning med bydelsbudsjett inngår 

ikke i prosessen med å utarbeide arealdel av kommuneplanen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som del av arbeidet med arealdelen er det også gjort en 

vurdering av hvor det bør utarbeides områdeplaner. 

De aktuelle områdene går fram av planbestemmelsens 

paragraf om plankrav, men det er en tilhørende retningslinje 

om at områderegulering ved utvalgte lokalsentre kan vurderes 

ved behov.  
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kommunen nå er svært vidstrakt, kan vi ikke se at vi 

kan lykkes med en 80% reduksjon i klimagasser på 

noen annen måte.  

 

Mener gjennomføring av søknadspliktige tiltak er blitt 

mer formelt, vanskelig og dyrt. Det kreves ofte en rekke 

dispensasjoner. Kurante tiltak bør kunne godkjennes 

uten disp. For å bidra til dette foreslås følgende 

forenklinger i ny kommuneplan: 

1. Plankravet må gjøres mindre omfattende og fleksibelt 

– skille mellom bydelene. 

2. Bestemmelsene i ny plan åpne for at flere av 

bydelene kan utvikles med basis i kommuneplan 

direkte. 

3. Forslag til løsning i ny kommuneplan for å redusere 

antallet dispensasjoner i strandsonen – ønsker at 

mindre tiltak, som ikke omfattes av plankrav kan 

gjennomføres uten disp. fra §1.8. Vil lette 

saksbehandling.  

For Flekkerøy 

• Økning i trafikk i Flekkerøytunnelen – krav om to-

løpstunnel tas inn i planen 

• Metroaksen må inn i kommuneplan, både mot 

Østerøya og Vesterøya, jf. Strukturutredningen. 

• Ber om at to senterområder vurderes for Flekkerøy 

• Ønsker tilgang til hvilke analyser som spesifikt skal 

utføres for Flekkerøy, og hvorfor.  

• Åpne for økt høsting av «den blå åker»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regler for hva som er søknadspliktige tiltak følger av plan- og 

bygningsloven.  

I planforslaget er det gjort flere grep for å forenkle 

byggesaksbehandlingen og redusere antall dispensasjoner. Det 

er lagt inn byggegrense i deler av 100-metersbeltet langs sjø. 

Eksisterende LNFR-områder for spredt bebyggelse hjemler 

mindre tiltak på eksisterende eiendommer. I bestemmelsene 

er det lagt inn unntak fra krav om reguleringsplan for mindre 

byggetiltak og for 1 enebolig i uregulerte områder, forutsatt at 

kvaliteter som framgår av bestemmelsene kan oppnås. Det er 

også innarbeidet bestemmelser som supplerer gjeldende 

reguleringsplaner og bebyggelsesplaner der planene ikke har 

bestemmelser om temaene. 

Arealkartet viser Flekkerøytunnelen som eksisterende 

samferdselslinje – en videreføring av gjeldende arealdel. To-

løpstunnel er ikke tema i planbeskrivelsen. 

 

Senterstrukturen i kommunen ble fastsatt i kommuneplanens 

samfunnsdel, jfr. over. 

 

Det er utført en mulighetsstudie for akvakultur i Kristiansand 

som fraråder oppdrett av marine fiskearter, men som mener 

det kan være muligheter for mer nisjepreget akvakultur. Siden 

det ikke er kommet innspill på slik arealbruk, er det heller ikke 

lagt inn nye områder for akvakultur i arealdelen. Høsting av 

naturressurser i sjøen styres ikke av plan- og bygningsloven. 
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• Byggegrenser i kommuneplanens byggeområder – 

også der eldre reguleringsplaner ikke har grense mot 

sjø.  

• Enklere behandling av tiltak som bl.a. moringer, 

utriggere, brygger og mindre fasadeendringer. Ikke 

behov for disp. til boder/lager ved sjø om de er i tråd 

med formålet.  

 

 

• Påpeker at planavdelingen og byggesaksavdelingen i 

kommunen  har ulikt syn på flate tak.  

 

• Fylkesveien må ha g/s-vei og tilstrekkelig bredde.  

 

• Forslag til offentlige p-plasser til turområder må vises 

på kartet.  

 

Til formannskapets fire spesifikke høringspunkter: 

• Enige i at det må bli enklere å bygge der det skal 

bygges 

• Bydelstenkning – ikke avhengig av metrobuss 

• Mindre tiltak i strandsonen – viser til pkt. 3.7 i 

brevet. 

• Støtter tilskudd til opparbeidelse av offentlig og/eller 

allment tilgjengelige friluftsområder og brygger – kan 

inngå i bydelsbudsjettet jfr. pkt. 1.2 i brevet. 

 

 

Det er fastsatt byggegrense mot sjø langs deler av kystlinjen, 

jf kommentar over.  Plan- og bygningsloven styre hvilke tiltak i 

100-meters som kan hjemles gjennom bestemmelser der det 

ikke er fastsatt byggegrense.  

 

Planbestemmelsens paragraf om utbyggingsvolum og 

utnyttingsgrad fanger opp en del av disse forholdene.  

 

Takform fastsettes i prosessen med detaljregulering. 

 

Endring av eksisterende fylkesveg må avklares gjennom egen 

reguleringsprosess. 

 

På arealkartet, som er et overordnet kart, vises ikke 

parkeringsplassene med eget formål. 

206 

Tinnheia vel (og 

Hannevikåsen vel) 

Tinnheia har stort potensiale for å bidra til at kommunen 

når bærekraftsmålene – positive til økt befolkning med 

økt næringsgrunnlag. Fortettingsstrategi må gi kvalitet 

tilbake til innbyggerne. 

 

Senterområder, stedsutvikling og boligbygging 

(5.2) 

Tinnheia Torvs utvikling viktig. Ta hensyn til arbeidet 

med mulighetsstudiet. Ny gangbro fra Blyveien må ikke 

hindre utvikling av bydelssenteret. Grønne 

korridorer/snarveier (nåværende og framtidige) sikres. 

Krav om at all ny teknisk infrastruktur skal legges i 

bakken. Krav til økonomiske bidrag for å få dette 

gjennomført ved fortetting. 

I planbeskrivelsen og i planbestemmelsens paragraf om 

plankrav, går det fram at det skal utarbeides områdeplan for 

Tinnheia. Forholdene som velforeningen tar opp, vil være tema 

i en slik områdeplan. Ny arealdel viser en langsiktig 

markagrense rundt Tinnheia.  
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Boliger i området må havariasjon, ikke for stor overvekt 

av leiligheter. Primært behov for boliger til barnefamilier. 

 

Kommunens ansvar ift. fellesområder må avklares. 

 

Næring og arealkrevende handel (5.3) 

Ekst. næring i Stålveien har utspilt sin rolle. Positive til 

noe næring, men ønsker ikke tungtransport. Stålveien 

fornuftig å omregulere til bolig. Mest mulig næring på 

Tinnheia Torv 

 

Blå- og grønnstruktur 

Velforeningen ønsker å komme med bidrag til 

nåværende og fremtidig grønnstruktur, lekeplasser og 

snarveier. Ønsker en «markagrense» rundt Tinnheia som 

gir forutsigbarhet. Heve kvaliteten på lekeplassene via 

rekkefølgekrav ved fortetting. Kvalitet framfor kvantitet. 

Midler til framtidig vedlikehold må avsettes. Ansvaret for 

drift og vedlikehold av lekeplasser; kan være krevende 

for velforeninger å ha dette ansvaret.  

 

208 

Randesund bydelsråd 

- Fellesuttalelse 

bydeler i Kristiansand 

øst; Randesund 

bydelsråd, 

velforeninger på Tveit, 

Hamre, Lauvåsen og 

Hånes.  

 

Innspillet er fra felles tenketank på tvers av de store 

bydelene øst for Varoddbroa – representerer snart 

40 000 beboere. Kommunen må unngå å behandle 

planvedtak stykkevis og delt, og bli «hengende fast» i 

utdaterte planer? 

 

Rona 

Vil ikke kunne innfri alle fremtidige behov for 

bydelssenter Øst – mangler areal og for stor geografisk 

avstand for beboerne. Forslag til funksjoner som er riktig 

å plassere i Rona:  

• Svømmehall kombinert med en ishall. 

Kombinasjonsanlegg med gjenbruk av 

varme/energi. Behov for flere idrettstilbud på 

østsiden. Stor pågang på Idda, og byen kan fint 

ha 2 slike anlegg. Stort behov for svømmehall i 

øst. Foreslår at det i sammen anlegg legges til 

  

 

 

 

 

 

 

Rona inngår i Randesund bydelssenter og er vist som 

sentrumsformål på arealkartet. Dette arealformålet gir en del 

muligheter for fleksibilitet i arealbruken. 
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rette for kafé, som kan benyttes til arrangement, 

servering m.m. 

• Næringsvirksomhet: 

kollektivknutepunkt/trafikkmaskin – 

hovedmengden av trafikk ut og inn av Randesund 

passerer Rona. Her er det behov for Narvesen-

kiosk og en håndfull nisjebutikker, samt åpne for 

mulighet for nærbutikken, ikke bare dagligvarer. 

De antar at det blir bomring rundt 

Sørlandsparken, og vil da trenge et tilbud for å 

kunne gjøre basale innkjøp uten bomavgifter.  

• Næringsvirksomhet/nærkontor: Foreslår 

etablering av kontorlokaler for små og 

mellomstore bedrifter, samt nærkontor (leie for 

selvstendig næringsdrivende/hjemmekontor). 

Viser til OBOS nærkontorløsning. 

•   

Kultursenter Øst: en todelt løsning 

Er uenige i at det er tilstrekkelig med et kultursenter for 

hele det store området, og at det skal ligge på Rona. 

Unisont ønske om 2 kultursentre; et nord og et sør for 

E18. Rona egner seg ikke som sosialt møtested på 

østsiden. Anbefaler at kommunen setter i gang med 

FOU-undersøkelse på den gunstige effekten av å 

etablere 2 kultursentre i øst. 

 

Innhold:  

• Bibliotek, med god tilgang til digital informasjon og 

teknologi  

• Innbyggertorg  

• Kafe / bakeri / restaurant  

• Selskapslokaler til leie for konfirmasjoner, bursdager 

etc. 

• Bydelshus  

• Fritidsklubb  

• Fritidsetaten og utleie av idrettsutstyr  

 

Korsvik 

Anbefaler at kultursenter sør for E18 plasseres på 

Korsvik, som er naturlig og sentralt for innbyggerne i 
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Randesund. En sosial møteplass sjønært, med 

muligheter for ev. etablering av el-ferje. 

 

Kultur/bydelssenter nord for E18 

Bør kartlegges for å avklare beste plassering – Hånes er 

nevnt? Tema for folkemøte i forbindelse med 

planarbeidet. 

 

Hamresanden 

Støtter plassering av lokalsenter. Mye aktivitet og besøk 

hele året, men ekstra mye på sommeren. Foreslår 

følgende: 

Rundkjøring i krysset ved Kiwi/bensinstasjonen – denne 

er nødvendig uavhengig av ny vei til Kjevik. Økt bruk av 

rekreasjonsområdene og økt tilbud av tjenester på 

lokalsenteret vil føre til trafikkproblemer. På tross av 

korona-tid med redusert flytrafikk er det fortsatt mye 

trafikk på Hamresanden.   

• Økt antall bussavganger/skyttelbuss fra 

Hamresanden til Rona. Lavt antall bussavganger 

til/fra Hamresanden/Tveit, noe som er i strid med 

bærekraftig målsetning. Strekningen Hamresanden – 

Timeneskrysset mangler sykkelsti, og er en farlig 

strekning. Bussen til/fra Hamresanden må gå via 

Rona knutepunkt. Gjør det lettere å bytte for folk 

som kommer med busser fra andre steder. En 

skyttelbuss er en rimelig løsning som vil gi et langt 

bedre kollektivtilbud.  

• Vannrutsjebane Hamresanden forfaller og er farlig. 

Ønsker det fjernet. Alternativt må anlegget utbedres 

og sikres mot ulykker. Investering må begrunnes i 

lønnsomhetsanalyse Ber om at kommunen tar 

initiativ til 2 informasjons-/folkemøter på østsiden av 

KRS – et for bydelene nord for E18 og et for 

bydelene sør for E18. Følgende bør være 

representert.  

• Velforeninger/innbyggere 

• Elevrådene  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arealdelen viser fylkesvegen kun som samferdselslinje. 

Reguleringsplan for RV 41 Hamresanden-Timenes, vedtatt 

2013 (plan ID 1136) viser rundkjøring. 

 

 

 

 

 

 

G/S-trasé langs RV 41 er også vist i ovennevnte 

reguleringsplan (plan ID 1136). Dersom arealdelens målsetting 

om at utbygging skal foregå langs kollektivaksene blir oppfylt, 

vil dette kunne gi et bedre busstilbud.   

 

 

 

 

 

Vannrutsjebanen er ikke vist med eget arealformål på 

plankartet. Den er også fysisk fjernet.  
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• Idrettslag / andre lokale foreninger  

• Grunneiere og utbyggere 

• Kommuneadministrasjonen 

•  

213 

Randesund bydelsråd 

3 dokument; Innspill 

generelt, innspill 

natur/miljø og en 

presentasjon 

Nytt bærekraftig bydelssentrum i Randesund 

Innspillene er kommet frem i omfattende medvirkning 

lokalt. Viser til kommunens mål om 80% reduksjon av 

klimagassutslipp og strategiene om 10 min avstand for 

gående/syklende for en viss andel av befolkningen. 

Randesund er i sterk vekst.  

 

Rona – er mer et trafikknutepunkt enn et sentrum for 

befolkningen. Foreslår å bruke Støodden til 

utslippsvennlig sosial og kulturelt møtested. 

Tjenesteyting er tenkt på Strømme, men arealtilgangen 

er sterkt begrenset. Det er ønskelig med et møtested 

nær skjærgården.  

 

Kontorlokale/nærkontor i Rona for små og mellomstore 

bedrifter, samt leiekontor (jfr. OBOS sin løsning for 

nærkontor).  

 

Korsvik Kultursenter og Kafé: Tjenesteyting som 

bibliotek, innbyggertorg, fritidsklubb og lignende. Kultur 

og sosialt miljø bør samles, for å få symbioseeffekt. Fin 

kystlinje, men frem til nå for privatisert og ikke 

tilrettelagt. Bydelen mangler et naturlig og hyggelig 

møtested. Kan også bli aktuelt med el-ferje. Har samlet 

en liste over ønskede tilbud.  

 

Lokal fab. lab: Perfekt sted å etablere denne typen 

virksomheter i samarbeid med teknologinæringene i 

området. 

Bibliotek vs. FNs bærekraftsmål: Hvordan få en felles, 

forankret tilnærming til målene? Bibliotek en viktig rolle. 

 

Park n’Ride: Ønske om dette langs Høvågveien/Rona. 

Håneskrysset blir for langt unna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Av planbeskrivelsen går det fram at bydelssenter Rona i ny 

arealdel er utvidet og endret til bydelssenter Randesund. Dette 

er i samsvar med arealstrategien som er vedtatt i 

kommuneplanens samfunnsdel. 

 

 

 

 

Det er ABC-prinsippet (lokalisering av rett virksomhet på rett 

sted) som legges til grunn ved lokaliseringer. Dette er også 

omtalt i planbestemmelsens paragraf om lokalisering av 

virksomheter. 

 

 

 

Arealformålet bebyggelse og anlegg gir adgang til slike 

etableringer. 

 

 

 

 

 

 

 

Park&Ride kan etableres innenfor områder avsatt til 

samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.  
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Svømmehall og ishall: Plasseres på Rona – 

(argumentasjon samme som i fellesinnspillet.) 

 

Sirkelbussrute internt i Randesund 

Funksjoner ligger spredt, og en sirkelbuss gir tilgang. 

Kan ev. kobles mot el-ferge.  

 

Dagligvareforretninger 

Overdimensjonert, både eksisterende og planlagte, og 

må koordineres.  

 

Friområder og turløyper: Aktive lag og foreninger i 

området legger ned innsats i merking, kart osv. I tillegg: 

 

• Det ønskes turløype med grus mellom Odderhei og 

Tømmerstø.   

 

• Realisering av Trandleholmen som badeplass og 

friområde er sårt etterlengtet.  

 

 

• Sammenhengende Kyststi fra Knarrevik/Rosenlund 

båthavn og ut mot friområdene sør for Monter.  

 

• Lokale soner for ungdommen i hver bydel med 

benker, steder å henge under tak med mulighet for å 

lade mobil og el-sparkesykkel.  

• Bevaring av de få grøntområdene som er igjen særlig 

på Søm / Strømme. Der trengs det grønne lunger. 

Her må vi også tenke helheten i hele Randesund og 

hegne om våre grøntarealer.  

• På sikt få til en godt fungerende sti rundt hele 

Sukkevann, for å forbinde stedene rundt bedre til 

hverandre, så det skal være lettere å forflytte seg til 

fots og med sykkel.  

 

Miljø og naturmangfold:   

Naturrestaurering; betydelig forbedringspotensialet i 

plansaker. Kommer med forslag til tiltak for å forbedre 

planprosesser. 

Arealdelen foreslår ikke svømmehall eller ishall. 

 

 

 

Temakart for samferdsel-kollektivtransport viser ingen ny rute 

for såkalt sirkelbuss. 

 

 

Dagligvareforretning er en del av arealformålet 

sentrumsformål. 

 

 

 

 

Arealdelen viser kun overordnet turvegsystem. 

 

Dette er ikke foreslått i arealdelen. 

 

 

 

Kyststi er omtalt nedenfor, 219 – Vågsbygd vel. 

 

 

 

Landskapsnorm med krav til funksjoner og fysisk utforming av 

uteareal legges ut til offentlig ettersyn som en del av 

kommuneplanens arealdel 

 

 

 

 

En del av området rundt Sukkevann er vist som grønnstruktur. 
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Restaurerende/kompenserende tiltak – Våtmarker/myrer 

Nytt utløp fra Sukkevann til Fidjekilen vil ha stor 

kompenserende betydning for mange arter. Peker på 

viktigheten av å bevare natur, områder for insekter, trær 

og våtmarker/myrer.  

Hensynssone: Langs sjøen rundt Korsvikfjorden og 

allmennhetens tilgang prioriteres. Dette gir miljømessig 

og sosial bærekraft. Også hensynssone rundt Sukkevann 

m.m. 

 

Foreslår en rekke undersøkelser/kartlegginger 

 

Bydelsrådet ønsker å bli en part i planarbeidet, men 

også viktig at kommunen inviterer til innbyggermøter.  

 

Forventer en åpen, god dialog og meningsutveksling. 

Kommunen bør benytte seg av lokal kunnskap og legge 

til rette for reell medvirkning.. 

 

Eget notat v/Bengt Øyvin Daatland går mer detaljert inn 

i natur/miljø-temaet. 

 

En presentasjon med skisser og lignende er også lagt 

ved.  

 

 

 

 

Arealdelen viser ikke nytt utløp fra Sukkevann. 

Planbeskrivelsen har tydelig omtale av behovet for å ivareta 

natur. I flere av paragrafene i planbestemmelsen og i 

tilhørende retningslinjer konkretiseres dette.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En del av kommunens opplegg for medvirkning i 

planprosessen. Har hatt flere dialogmøter med Randesund 

bydel. 

219 

Vågsbygd vel 

Har samarbeidet med Ytre Vågsbygd vel, IK Vågs 

løypeutvalg, Bragdøya kystlag og Stiftelsen Kristiansand 

Kanonmuseum/Vest-Agder museet. 

  

Støtter styrking av senterfunksjonen i Vågsbygd slik at 

bydelen blir mest mulig selvforsynt. 

  

Svært kritisk til boligbygging på Kroodden. Vil føre til 

byspredning. Er også et svært viktig kulturhistorisk 

område. Har en del innspill på kriterier for området hvis 

det likevel skal bygges ut som går på terrengtilpasning, 

ivaretakelse av verdiene osv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arealbruken for Kroodden er avklart i egen 

områdereguleringsplan vedtatt 2014. 
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Rekkefølgekrav til oppgradering av Vågsbygdveien må 

opprettholdes.  

• Kjoskrysset med rundkjøring: Situasjonen er 

uakseptabel, det haster.  

• Hinderfri buss mellom Kjos og Auglandsbukta 

• Hinderfri buss fra Vågsbygdtunnelen til 

Auglandsbukta. 

 

Andre tiltak: 

• Båttransport fra Auglandsbukta til Kristiansand 

sentrum/Kongshavn og Randesund med el-ferje må 

vurderes. 

• Parkene må forbli verdifulle rekreasjonsområder, og 

det må legges til rette for videreutvikling av 

Storenes.  

• Mener det trengs sterkere beskyttelse av 

Vågsbygdmarka fremover. Blir pressa av annen 

arealbruk de siste årene. Foreslår markagrense langs 

ny E39 trasé.  

• Ønsker utvidelse av Svingervann naturreservat. Det 

er ikke ønskelig med bro over Kjosdalen, og dep. 

vedtak må fortsatt gjelde. Den best bevarte og 

eneste utbrutte forbindelsen mellom kyst og hei. 

Utbygging av Bråvann vil påvirke dalen negativt.  

• Ønsker tursti/vei fra Øvre Sletthei til Bråvann.  

• Ønsker lysløype sentralt i Vågsbygd, og foreslår i 

Fiskådalen.  

• Ønsker videreføring av kyststien fra Myren Gård til 

Holskogkilen. 

 

  

• Fremmer ideen om Bydelspark på Kroodden. Det er 

lagt ved skisser til foreslått løsning for dette.  

• Bragdøya kystlag har planer om båtruter og det må 

sikres areal til offentlig kai/brygge for å gi tilgang. 

Det er foreslått flere aktuelle steder.  

  

 

 

Areal til trafikkformål videreføres i ny arealdel. 

 

Temakart for kollektivtrafikk viser ikke andre traseer enn de 

någjeldende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Storenes vises som grønnstruktur i arealdelen. Er et verdifullt 

statlig sikret friluftsområde med toalettanlegg og parkering.   

 

 

Nytt arealkart viser en langsiktig grense mot marka. Denne 

grensa er samsvarende med formålsgrensa. 

 

Endring/utvidelse av reservat er en prosess som skjer etter 

reglene i naturmangfoldloven og er derfor ikke tema i ny 

kommuneplan.  

 

Det er ikke tegnet inn slik trasé på arealdelen.  

Det finnes lysløype på Voie og arealdelen foreslår ikke nye 

lysløyper i Vågsbygd. 

Ny arealdel viser kyststi gjennom hele kommunen. Der stien 

enda ikke er bygd, skal den viste traseen forståes som en 

intensjon om å etablere kyststien. 

 

 

 

Egen planprosess har avklart arealbruken for Kroodden. 

 

Det er ikke satt av nye areal i ny arealdel for dette formålet. 
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Trekker også fram terrengets særpreg i Vågsbygd som 

oppfattes som verdifullt, samt at gjenværende gårdsbruk 

i bydelen må sikres.  

 

Det ligger ved forslag til trase for lysløype, et brev fra 

Vest-Agder museet som beskriver museumskativiteten 

på Kroodden og mulige synergieffekter/felles interesser 

og motsetninger ved etablering av en Bydelspark, samt 

en skisse og mer detaljert beskrivelse av en fremtidig 

løsning for Kroodden bydelspark. 

 

Ny arealdel foreslår tilbakeføring av ca. 7 daa jordbruksareal i 

Vågsbygd med annet arealformål til LNF. I tillegg foreslås det 

at jordloven gjøres gjeldende for ca. 45 daa jordbruksareal 

som i gjeldende detaljregulering har slik arealstatus at 

jordloven ikke gjelder.  

 

281 

Årsmøtet sameiet 

Sodefjed 

Sameiet viser til at Eide Fjordbruk har sendt innspill til 

kommuneplanens arealdel og søkt Fiskeridirektoratet om 

tillatelse til å opprette et visningsanlegg for fiskeoppdrett 

i Dyreparken og planlegger et oppdrettsanlegg for 

matfisk som kan sambrukes med dette. 

Sameiet ber om at søknaden om konsesjon til å etablere 

visningsanlegg avslås dersom dette forutsetter at det 

knyttes opp mot oppdrettsanlegg Kvåsefjorden eller 

nærliggende områder. De ber også om at 

fiskeoppdrettsanlegg i Kvåsefjorden ikke innlemmes i 

kommunens nye arealplan. Sameiet begrunner sitt syn 

med at Kristiansand kommunes strandsone er sterk 

nedbygd, og de få naturområdene som fremdeles er 

tilgjengelig for allmennheten, må bevares. Kvåsefjorden 

brukes i dag til natur- og sjøbasert aktivitet for 

fastboende, hyttefolk og er et viktig rekreasjonsområde 

for Kristiansands befolkning. Holmene utenfor hyttefeltet 

har er fuglereservat med et rikt naturmangfold. 

 

Se kommentar ovenfor, nr. 253 MOWI. 

45 

FAU Sletteheia skole 

FAU til Slettheia skole kommer med følgende innspill til 

arealdelen i kommuneplanen: 

1. Bevaring av friområder som skolens elever benytter 

seg flittig av til undervisningsformål og rekreasjon: 

• skogholtet i Kartheia mellom lekeplassen og 

volleyballbanen 

• Myren gård 

2. Sikre arealer for utvidelse av Slettheia skole. Det vil 

være nødvendig ved den planlagte utbyggingen på 

Fiskåtangen. En eventuell utvidelse må ikke gå på 

bekostning av Slettheia grendehus.  

I arealdelen vises skolen som område for bebyggelse og 

anlegg. 
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46 

FAU Karuss skole 

Område 1: gapahuk ønskes brukt til friluftsområde. 

Område 2: foreslår å innlemme hele akebakken i areal 

regulert til offentlig bygg/ skole ellers ender det til 

friområde fra formål idrett. 

 

Skolen har per i dag ca. 430 elever. Samlet er 

skolegårdens areal er på ca. 14350m2 i dag. Det vil si at 

det er ca. 33m2 per elev. Derav er en del omdisponert til 

parkering og adkomst til Karusshallen.  

 

Arealformålet er bebyggelse og anlegg. Arealdelen foreslår ikke 

endringer som vil redusere skolegårdens areal ytterligere. 

56 

FAU og SAU Flekkerøy 

skole 

Det viktigste for skolen er at det sikres arealer for sikker 

skolevei. 

Dette gjelder langs FV3908 helt frem til Åshavn, og helt 

frem til Geiderøya. 

Arealdelen har ikke satt av eget areal til slik gang- og 

sykkelveg. 

73 

Christiansands 

Byselskab 

Minner om at Kvadraturen har en av Nord-Europas mest 

gjennomførte, karakteristiske og verneverdige byplaner 

fra renessansetiden, og støtter samfunnsdelens fokus på 

ivaretakelse av kulturmiljøer. 

 

• Vedr. KDP for kulturmiljø: Vurdere plankrav og behov 

for reguleringsplaner for å sikre viktige områder med 

kulturminneverdier. 

 

Byens egenart og identitet må beholdes, og vi må ikke 

miste kultur- og miljøverdier. Historiske spor av 

kommunens ulike utviklingstrekk må tas vare på.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Det pågår prosess med å utarbeide en egen kommunedelplan 

for kulturmiljø, kulturminner og landskap som koordineres mot 

arbeidet med kommuneplanens arealdel. Tema blå- og 

grønnstruktur inneholder en rekke utredninger knyttet til 

grønnstruktur som vil være dekkende. 

Det er utformet bestemmelser og retningslinjer med 

utgangspunkt i gjeldende politikk for forvaltning av kulturmiljø 

(St. meld. nr. 16 2020, «Nye mål i kulturmiljøpolitikken»). 

Natur- og friluftsorganisasjoner 

31 

Randesund Bekkelag 

v/ Bengt Øyvind 

Daatland, 

ressursperson 

Randesund Bydelsråd 

Etterlyser mer vern av naturmangfold på land og i vann. 

Ønsker grundige konsekvensutredninger før tiltak 

igangsettes. Kvalitetssikring av tiltak for å forhindre 

forurensning. 

 

Arealdelen legger til rette for transformasjon og fortetting noe 

som vil gi mindre press på ubebygd natur og mindre behov for 

transport. Konsekvensutredninger foregår etter eget regelverk. 

Kommunen blir i løpet av året kartlagt mtp. forurensningsfare 

fra sulfidholdige bergarter. Ny arealdel åpner ikke for 

etablering av laks- eller ørretoppdrett bl.a. begrunnet i 

forurensningsfare. Ovennevnte er to eksempler på grep i 

arealdelen for å forhindre forurensning. 
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149 

Naturvern 

forbundet i 

Kristiansand 

 

Blå- og grøntstruktur 

 

Må utarbeides en KDP for naturmangfold  

 

 

 

KP må ha forbud mot bygging i 100-m-beltet, også i 

regulerte områder. Kun unntak for off. institusjoner, 

allmenn bruk og sjørettet næring med klausul om 

senere omregulering til andre formål.  

 

Forbud mot å etablere kunstige sandstrender og 

skyte vekk deler av svaberg.  

 

 

 

Må ha klare føringer for å sikre allemannsretten og fri 

ferdsel i strandsona.  

 

 

 

 

 

Forbud mot oppdrett.  

 

 

 

 

 

Senterutvikling og boligbygging 

 

På bakgrunn av stor boligreserve; vurdere å regulere 

dyrka mark og verdifulle rekreasjonsområder tilbake 

til LNF.  

 

Vurdering av behov for areal til ulike næringsformål  

 

 

 

 

 

 

Naturmangfold er et sentralt tema i ny arealdel. Arealdelen gir 

ingen føring om at det skal utarbeides slik kommunedelplan.  

 

 

Arealdelen foreslår å ikke åpne for fortetting i eksisterende 

byggeområder. Det er heller ikke lagt inn nye områder – heller 

ikke til sjørettet reiseliv med unntak av en liten utvidelse (ca. 3 

daa) av campingplassen på Dvergsnes. 

 

Planbestemmelsens paragraf om bruk og vern av sjø og 

vassdrag åpner opp for tilretteleggingstiltak for allmennheten i 

friluftsområder i sjø når dette tjener formålet. Inngrep og faste 

installasjoner i friluftsområder i sjø tillates ikke. 

 

Arealdelen viser trasé for kyststi gjennom kommunen, men i 

retningslinje understrekes det at det for de områdene der den 

ikke er etablert skal den viste traseen kun forstås som en 

intensjon om framtidig kyststi. Endelig fastsetting skal skje 

gjennom detaljplanlegging eller planlegging i kommunal regi.  

 

 

I planbestemmelsens paragraf om bruk og vern av sjø og 

vassdrag går det fram at etablering av akvakultur ikke er 

tillatt. Eksisterende lokaliteter for akvakultur kan ikke tas i 

bruk til andre former for akvakultur enn det konsesjonen 

gjelder. 

 

 

 

 

Ny arealdel foreslår at 87 daa jordbruksareal med annet 

arealformål blir tilbakeført til LNF.   

 

 

ABC-prinsippet er førende for lokalisering av næringsareal. 

Kort fortalt: Besøks- og publikumsintensive 

næringer/kontor/handel i senterområder og støyende og 
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Legge føringer for bokvalitet ved å prioritere 

nærområde for lek og rekreasjon i områder med høy 

utnytting.  

 

Må legge føringer for å ta vare på naturlige 

terrengkvaliteter; estetikk, leikeareal og 

fritidsaktiviteter  

 

 

Ikke tillatt med arealinnspill som ikke sikrer at viktige 

føringer for å sikre miljøet er på plass.  

 

 

Klima 

Må komme fram hvordan ulike alternativ for 

senterstruktur og plassering av 

boliger/arbeidsplasser påvirker utslipp av 

klimagasser. 

Arealregnskap må inneholde oversikt over 

klimakonsekvensene av nedbygging av areal (myr, 

dyrka mark, skog og anna natur).  

 

Krav om at reguleringsplaner inneholder informasjon 

om klimakonsekvensene av nedbygging av areal, 

transportbehov, anleggsarbeid og materialbruk.  

 

 

Begrunner ønsket om KDP for naturmangfold grundigere 

og viser til at 10 kommuner har deltatt i pilotprosjekt, og 

i år er ytterligere 12 kommuner i gang. MD har laget 

egen veileder. KDP vil bidra til å få systematisert 

kunnskapen, gjøre den lettere tilgjengelig, øke 

bevisstheten, samt bedre forvaltningen. En kartlegging 

av naturmangfoldet vil bli nødvendig – særlig behov når 

det gjelder det marine naturmangfoldet. Også en 

anledning til å løfte fram naturområder av lokal verdi.  

 

plasskrevende næringer (uten mye besøk) utenfor 

senterområdene. 

 

 

 

 

Fanges opp i ny Landskapsnorm  

 

 

 

Disse forholdene fanges opp i planbestemmelse med 

retningslinje om estetikk og planbestemmelse med 

retningslinje om utearealer. 

 

Plan – og bygningsloven har krav om konsekvensutredning av 

alle nye arealinnspill – også konsekvenser for natur og miljø. 

 

 

 

Planbeskrivelsen inneholder arealregnskap. Utgangspunktet for 

regnskapet er Miljødirektoratet sin klimakalkulator og det 

aktuelle arealet sin klassifisering i AR5. 

 

 

Disse forholdene er omtalt i planbestemmelsens paragraf og 

tilhørende retningslinje om forhold som skal avklares og 

belyses i reguleringsplan.  

 

 

Arealkartet, planbestemmelsene og planbeskrivelsen gir 

tydelige føringer for å bevare naturmangfoldet. 
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181 

Norsk Zoologisk 

Forening, 

Sørlandsavdelingen, 

Agder botaniske 

forening, Norsk 

Ornitologisk Forening, 

Kristiansand og omegn 

lokallag og Norsk 

Entomologisk 

Forening, 

 

Klima 

Arealregneskapet må inneholde oversikt over 

klimakonsekvensene av nedbygging av areal (myr, 

dyrka mark, skog og anna natur) 

Reguleringsplaner må inneholde klimakonsekvenser 

av nedbygging av areal, transportbehov, 

anleggsarbeid og materialbruk. 

Anleggsmaskiner står for en stor del av 

klimautslippene i kommunen. Også krav til private.  

 

Senterutvikling og boligbygging 

Viktig å verne om dyrkbar mark og kulturlandskapet, 

ta vare på kantvegetasjonen mot kulturlandskap og 

elver/vann.  

 

Reguleringsplaner må i størst mulig grad ta vare på 

naturlige terrengkvalitetene i utbyggingsområdet 

både med tanke på estetikk, leikeareal og 

fritidsaktiviteter.  

 

Kommunen har en stor reserve av regulerte 

boligtomter. I arealplanen bør en derfor vurderer om 

det er dyrka areal eller verdifulle rekreasjonsområde 

som bør reguleres tilbake til LNF områder.  

 

Næringsareal til tungindustri må utpekes og 

reguleres i god tid slik at det blir tid til kartlegging av 

miljøkonsekvensene  

 

Vurdere om lova tillater å kreve at kommunen og 

ikke utbygger utpeker konsulent for å kartlegge 

miljøstatus.  

 

Blå og grøntstruktur 

Viktig å fullføre kartlegging av naturmangfoldet på 

land, i vassdrag og i sjø. Dette er bæresøylen for å ta 

vare på det biologiske mangfoldet i kommunen. 

Kunnskap er viktig.  

 

 

 

 

 

 

Se kommentar ovenfor til Naturvernforbundets innspill.  

 

 

 

 

 

 

Se ovenfor, Naturvernforbundet, ang. landbruksareal med 

annet arealformål. Planbestemmelse om byggegrense til 

vassdrag inneholder krav til vegetasjonsbelte mot vassdrag. 

 

Kommentert ovenfor, Naturvernforbundet. Fanges opp i 

planbestemmelse om estetikk og uteareal. 

 

 

 

Ny arealdel foreslår at både jordbruksareal med annet 

arealformål og områder for bebyggelse og anlegg blir 

tilbakeført til LNF.  

 

 

Støleheia, Mjåvann, Lohnelier, Langemyr er områdene 

arealdelen viser for tungindustri 

 

 

Dette kan ikke arealdelen sette bestemmelser om. 

 

 

 

 

Kartlegging av naturmangfold skjer først og fremst gjennom 

arealplanprosesser.  

 

 

 



62 
 

Turløyper er viktig, men en må være sikker på at en 

ikke ødelegger viktige hekkeplasser for rovfugl. 

Spesielt i Søgne regionen er dette viktig da vi har 

hekkeplasser for flere sjeldne arter som må skånes.  

 

Bør ha forbud mot bygging i hundremetersbeltet 

også i regulerte område, med unntak av offentlige 

institusjoner, tilrettelegging for allmenn bruk og 

sjørettet næring med klausul mot senere 

omregulering til andre formål 

Viktig å sikre allemannsretten og fri ferdsel i 

strandsona.  

 

Enkeltsaker om utbygging som påvirker sjøareala i 

strandsona blir ofte godkjent fordi konsekvensene for 

det akvatiske økosystemet for denne utbygginga er 

moderat. Det totale trykket på strandbeltet i et større 

område blir sjelden vurdert. Helhetlig gjennomgang 

av belastning på det akvatiske økosystemet i utsatte 

deler av strandsona trengs.  

 

Tiltak for å sikre bestanden av fisk og skalldyr, blant 

annet med verneområde for hummer og regulering 

av fiske av leppefisk 

 

Det er ikke kommet innspill om endring av turvegtraseer på 

grunn av dette. 

 

 

 

Kommentert ovenfor, Naturvernforbundet. 

 

 

 

 

 

 

 

Arealdelen foreslår ikke utbygginger i 100 meters-beltet. 

 

197 

Grønt Nettverk: 

Peder Johan Pedersen 

og Dag Øystein 

Kerlefsen fra 

Naturvernforbundet, 

Odd Kindberg for 

Norsk Ornitologisk 

Forening Kristiansand 

og omland lokallag, 

Asbjørn Lie og Trond 

Baugen 

fra Agder Botanisk 

Forening og Ann-Elin 

Overordnet betraktning: 

Det foreligger nå arealplaner som åpner for omfattende 

utbygging til ulike formål, og naturen – en ikke fornybar 

ressurs – forbrukes i foruroligende tempo. Det reelle 

behovet må være avgjørende, særlig når det gjelder 

boliger med arealkrevende infrastruktur. 

 

Boligbygging 

Opptatt av sosiale møteplasser, estetikk, bevaring av 

naturelementer og lokal egenart. Oppfordrer kommunen 

til nyorientering sammen med utbyggingsinteresser og 

arkitekter: 

• Best. om landskapshensyn, stedegen utforming og 

forbud mot store masseuttak.  

 

Ny arealdel tar inn nye utbyggingsareal, men tar også ut 

ubebygde områder for utbygging fra gjeldende arealdeler. 

Arealregnskapet viser at den nye arealdelen legger opp til å 

bygge ned over 2.000 daa mindre enn hva de tre gjeldende 

kommuneplanene legger opp til.   

 

 

 

 

 

 

 

Dette er fanget opp i planbestemmelser om uteoppholdsareal 

og estetikk. Ny landskapsnorm omtaler også disse temaene og 
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Synnes fra Norsk 

Zoologisk Forening 

Sørlandsavdeling, 

Bjørn Arild Stea fra 

Bondelaget i Søgne 

• Tilstrebe grønne møteplasser med mulighet for 

hagebruk.  

 

 

Naturkartlegging/biologisk mangfold 

Ber om at det utarbeides en grønn/blå KDP med 

artsmangfold på land og i marine, kystnære områder; vil 

gi oppdatert kunnskap om naturverdier ved alle nye 

arealplaner. Forbud mot kunstige sandstrender. 

Stoppe/redusere uttaket av nøkkelarter som leppefisk og 

tobis.  

 

Landbruksareal/kulturlandskap 

Viser til klare statlige føringer om jordvern, og ber 

kommune tenke i et langt perspektiv. Småskala 

landbruksdrift må også ivaretas.  

 

 

Linnegrøvan – et areal på ca. 14 daa betegnet A og B må 

tilbakeføres til landbruk og slik bli en driftsmessig 

betydelig enhet med det øvrige området, betegnet C. 

 

Vest for ny idrettsplass på Tangvall er viktige 

landbruksområder som i dag har status til boligformål, 

og et mindre område syd for Nygård skole. Disse må 

tilbakeføres til landbruk. 

 

Å bygge ny skole på et 10 daa stort jordbruksareal nær 

Nodeland må ikke realiseres, men tilbakeføres til 

landbruk. 

 

 

Friluftsliv 

Ikke bare tilgang, men kvalitet på arealene – ønsker 

restaurering av areal for å øke biomangfold.  

 

 

 

 

 

denne normen legges ut på offentlig ettersyn sammen med 

forslaget til arealdel. 

 

Kommentert ovenfor, Naturvernforbundet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statlige føringer om jordvern, seinest med LMD sin presisering 

fra mars 2022, er innarbeidet i planforslaget. Vises ellers til 

kommentar ovenfor, Naturvernforbundet. 

 

 

Arealformål næring videreføres i ny arealdel. 

 

 

 

Vest for idrettsplassen foreslås 33 daa bebyggelse og anlegg 

tilbakeført til LNF. Området sør for Nygård skole vises fortsatt 

som utvidelsesområde for skolen. 

 

 

Området vises som bebyggelse og anlegg (skoletomt) i ny 

arealdel 

 

 

 

Planbestemmelsen om byggegrenser langs vassdrag 

inneholder retningslinje om at lukking av vannveger skal 

unngås og at lukkede vannveger bør åpnes og restaureres i de 

tilfeller dette er praktisk gjennomførbart. Utover dette har ikke 

arealdelen spesifikk bestemmelse om naturrestaurering. 
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Kystsone 

Stoppe ytterligere nedbygging av strandsona – I hvilken 

grad vil politikere ha mulighet til å tillate bygging i 

strandsona om 50 år? Bruk av fritidsbåter og 

vannscootere er blitt en belastning for folk og dyreliv: 

 

Innføre nye og skjerpede hastighetsbegrensninger i 

sommerhalvåret innenfor grunnlinja.  

 

Konklusjon 

I planperioden anbefaler Grønt Nettverk kommunen til å 

konsentrere seg om å bidra til at vedtatte arealplaner får 

en god gjennomføring og avvente nye 

utbyggingsområder til neste revisjon. Arbeidet bør i 

større grad rettes inn mot å fremskaffe et godt 

kunnskapsgrunnlag 

gjennom god kartlegging av kommunens arealer for 

biologisk mangfold og verdi for friluftsliv og følge opp 

nasjonale pålegg og egne forpliktelser om miljø og 

klima.  

 

Arealdelen foreslår ingen nye områder for nedbygging av 

strandsonen.  

 

 

 

 

Arealdelen inneholder ikke bestemmelser om hastighet – dette 

må fastsettes gjennom kommunal fartsforskrift. 

 

 

 

 

Jfr. ovenfor: Ny arealdel foreslår over 2.000 daa mindre areal 

til utbyggingsformål enn gjeldende kommuneplaner.  

Det er egen paragraf i planbestemmelsen om forhold som skal 

avklares og belyses i reguleringsplan. 

205 

Fremtiden i våre 

hender 

Boligbygging og klimagassutslipp 

Mener målet om 80% reduksjon av klimagasser er i 

motstrid med allerede vedtatte planer for utbygging, 

som truer biomangfold og naturressurser generelt. 

Betydelige deler av boligreserven ligger perifert i 

kommunen.  

 

Dersom arealpolitikken skal bidra med redusert 

klimagassutslipp effekt allerede i 2030 mener FIVH: 

 

• Godkjente reguleringsplaner, der utbyggingsavtale 

ikke er gjort, må vurderes på nytt med tanke på og 

tas ut av kommuneplanen. Det er flere ganske gamle 

reguleringsplaner blant disse. 

• Planer som er under regulering, og vedtatte planer, 

må nøye vurderes i forhold til om de bygger opp om 

arealstrategien og målet om 80 prosent reduksjon av 

klimautslippene. Hvis de ikke gjør det, bør de avvises 

eller utgå av kommuneplanen. 

 

I prosessen med arealdelen er det tatt ut flere eksisterende 

utbyggingsområder og foreslåtte utbyggingsområder som i 

liten grad vil bidra til reduksjon i utslipp av klimagasser.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pågående reguleringsprosesser foregår på grunnlag av 

gjeldende arealdeler. Spredt boligbygging i LNF-områdene 

utgjør en meget lav andel av den samlede boligbyggingen i 

kommunen. 
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• Spredt boligbygging, som det er åpnet for i vedtatt 

arealstrategi, må nærmere defineres. Det holder ikke 

å si at den må være bærekraftig og balansert. Begge 

begrepene blir diffuse i denne sammenhengen. 

Boligbygging må all hovedsak skje i og ved 

bydelssentre og lokalsentre.  

 

Næringsområder og klimagassutslipp 

Påpeker de negative konsekvensene med å bygge ut 

store areal til næringsområder/-parker. Dersom 

kommuneplanens arealdel skal bidra til målet om 80 

prosent reduksjon av klimagassutslippene, kan ikke 

kommunen fortsette å bygge ut næringsområder i stor 

stil. Det er dessuten allerede store reserver. 

• Kommunen må vurdere å sette tak for ytterligere 

næringsparker i kommunen, utover det som følger av 

vedtatt arealstrategi. 

• Det må settes klare begrensninger for hva slags 

handel som kan foregå i næringsparken på Lohnelier. 

Jo flere handelsbedrifter, jo mer trafikk vil 

næringsparken generere, noe som øker 

klimagassutslippene.  

•  

Forvaltning av strandsonen  

Kristiansand er en av kommunene med flest disp. i 

strandsonen. Må sikre allmennheten tilgang til det som 

er igjen.  

• Nøye vurdere å sette stopper for nye 

reguleringsplaner med sikte på boligbygging og/eller 

hyttebygging i strandsonen. Unntaksvis kan utbygde 

sjønære områder transformeres. 

• Det må vurderes å ta ut gamle reguleringsplaner for 

utbygging i strandsonen/100 meters-beltet (jamfør 

vår uttalelse s.1 punkt 1).  

• FIVH er enige i at det må fastsettes byggegrense mot 

sjø i vedtatte reguleringsplaner.  

• Arbeidet med en fullstendig kyststi gjennom byen bør 

prioriteres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planbestemmelsen om handel tillater ikke, innenfor områder 

avsatt til næring og forretning, utvidelse av areal til handel 

utover det volum som hjemles i gjeldende reguleringsplan. 

Bestemmelsen er også uttømmende når det gjelder hvilken 

plasskrevende handel det åpnes opp for i Lohnelier. 

 

 

Arealdelen viser ikke nye områder for utbygging i strandsonen. 

For en del av de eldre reguleringsplanene uten byggegrense 

mot sjø vises det i denne arealdelen. Kyststi er kommentert 

ovenfor, Naturvernforbundet.  
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Mindre byggetiltak i strandsonen 

• Det er bygd så mange hytter i strandsonen at det må 

settes stopp for ny hyttebygging i 100 meters beltet, 

og ellers i kommunen.  

• Dispensasjoner i 100 meters-beltet må begrenses til 

utvidelse av eksisterende hytter/brygger, slik at flere 

kan bruke hver hytte.  

• Det må vurderes å sette stopp for ytterligere 

småbåthavner/større bryggeanlegg. Også slike 

anlegg tetter igjen for allmennhetens ferdsel. Et 

avbøtende tiltak kan være å legge til rette for deling 

av båt/båtkollektiv.  

 

 

Arealer langs vassdrag 

Areal langs vassdrag er under press; de er viktige for 

natur-, kultur og friluftsliv, samt biomangfold og 

redusere flomfaren. Bl.a. Søgne-/Songdalselva er under 

press. 

• Det må settes byggegrenser for areal langs vassdrag. 

Det må gjøres vurderinger av alle areal langs 

vassdrag. Store inngrep som boligbygging og 

etablering av næringsareal må ikke skje i 100 meters 

beltet langs vassdrag, og aldri nærmere enn 50 

meter.  

• Kommunen v/parkvesenet må følge nasjonale 

retningslinjer for bevaring av kantsoner langs elveløp 

og bekk, og unngå hogst for å opprettholde 

kantsonens naturlige funksjon som en viktig del av 

økosystemet i vassdrag. 

 

 

 

 

 

 

Arealdelen foreslår ikke nye områder til hyttebygging i 

strandsonen. 

 

 

 

Arealdelen foreslår ikke nye områder for småbåtanlegg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planbestemmelsen inneholder en egen paragraf om 

byggegrenser langs vassdrag og krav til vegetasjonsbelte. 

265 

Otra Laxefiskelag 

 

 

Forslagsstiller viser til tekst fra Norske Lakseelver og 

anbefaler følgende ordlyd i arealplaner i kommuner som 

er aktuelle for akvakultur: 

 

“Kristiansand kommune ønsker en forutsigbar og 

bærekraftig vekst i akvakultur. For å få til dette stilles 

følgende krav, med hjemmel i naturmangfoldloven og 

vanndirektivet: All produksjon av oppdrettsfisk i 

Se ovenfor, innspill nr. 253 fra MOWI. 
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Kristiansand kommune skal foregå uten utslipp av 

organisk materiale til resipienten”. 

 

Laxefiskelaget skriver videre at dette er et 

teknologinøytralt krav, men sikrer at anlegg ikke slipper 

ut lakselus, andre smittestoffer eller legemiddelrester. 

Avfall skal samles og resirkuleres slik at viktige ressurser 

som bl.a. fosfor kan gjenbrukes. 

Privatpersoner 

35 

Knut Arild Knutsen 

Innspill til fortetting, viser til statlige retningslinjer med 

mer. 

 

 

Innspillet støtter opp om samfunnsdelens overordnede 

arealstrategi om samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging og om å prioritere fortetting og 

transformasjon i og nær senterområder. 

48 

Sven Magne Ousdal 

 

Foreslår at planprogrammet får et tilleggspunkt når det 

gjelder utredningsbehov innenfor kapitlet blå- og 

grønnstruktur. Forslagsstiller mener det bør utredes å 

avsette areal, utenfor 100 meters-beltet langs sjø og 

vassdrag, for spredt eksisterende fritidsbebyggelse i 

LNF-område. Målsettingen med å avsette slike områder 

vil være å redusere antall søknader om dispensasjon fra 

plan. 

 

  

Arealdelen skiller mellom eksisterende og framtidig spredt 

bebyggelse i LNF-områdene.  

 

Til de eksisterende fritidsbygg som er vist med lokalisering på 

arealkartet er det knyttet til egne bestemmelser som tillater at 

det kan gjennomføres mindre tiltak som påbygg, veranda, 

anneks m.m. uten at det må søkes om dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel. 

52 og 70 

Sven Magne Ousdal 

Gjelder gnr/bnr 432/96 Hellandvik i Søgne. Et areal på 885m2. 

Ønsker at arealformålet på sin fritidsbolig endres til LNF-

fritidsbebyggelse. Ikke innspill om ny bebyggelse. 

Gnr. 432/96 ligger innenfor et område vist som LNF-

eksisterende bebyggelse. For slike områder er det knyttet til 

egen planbestemmelse om hvilke tiltak som kan gjennomføres 

på eksisterende fritidsbolig uten at det må søkes om 

dispensasjon fra kommuneplanen.  

55  

Andelseiere i Kjære 

Fellesmark v. Ragnhild 

Schulte Nilsen 

Er til dels en kommentar til arealinnspill fra Håkon 

Vestberg, dok. 47. Her foreslås utbygging, men dette 

innspillet argumenterer for at vernede områder, natur og 

naturmangfold samt fortsatt vern av strandsonen i 

Grunnevågskilen bør ivaretas.  

Innspill nr. 47 som dette innspillet til dels er en kommentar til, 

ble vedtatt silt bort i silingssaken som formannskapet 

behandlet høsten 2021. 

75 og 76 

Olav Flateland 

Innspillet gjelder gnr. 97/434, Strømme/Korsvik. 

Omsøkt areal, ca. 2.400 m2, er i gjeldende 

reguleringsplan avsatt til kolonihage. Forslagsstiller 

hevder at det ikke er interesse for kolonihage, og 

anmoder om at arealformål i ny arealdel blir bolig. 

Området omfattes av reguleringsplan for Korsvik felt D og G, 

vedtatt 1983 og arealformålet spesialområde parsellhager. 

Kommuneplankartet viderefører arealformålet bebyggelse og 

anlegg. En eventuell endring av gjeldende reguleringsplan, må 

skje gjennom en egen planprosess. 
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78 

Magnhild Margrete 

Føreid 

Innspillet gjelder gnr. 424/1 og 85, Amfenesvn. 191. 

Søker ønsker at det arealformål som vises i gjeldende 

arealdel for Søgne, vedtatt 28.02.19, blir videreført i ny 

arealdel. 

I ny arealdel vises dette området som område for eksisterende 

bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse. Ny arealdel foreslår 

ikke å åpne opp for ny spredt utbygging på Amfeneset. 

83  

Kristen Fjeldsgård 

Gjelder gnr. 515/9, Neset, i Kilen, ca. 45 daa. 

Arealformål i gjeldende arealdel er framtidig 

boligområde. Forslagsstiller anmoder om at dette 

arealformålet videreføres i ny arealdel. 

I ny arealdel foreslås videreføring av arealformålet bebyggelse 

og anlegg. 
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84 

Ole Lunde 

Kristiansandsregionen har noen fantastiske naturgitte 

forutsetninger med den lange kystlinjen for å skape gode 

bokvaliteter, god næringsutvikling, flotte 

rekreasjonsområder og være ett stort turistmål, til beste 

for alle kommunens innbyggere og besøkende. 

For at arealplanen enda bedre skal støtte opp under 

dette, foreslås det ett større utredningsfokus på den 

lange kystlinjen og den store strandsonen som 

kommunen har. foreslår jeg en utredning om hvordan vi 

i årene fremover kan stimulere til større investeringer på 

de mange gamle eiendommene og små fritidsboligene 

langs kystlinjen vår, og hvordan dette sammen med ny 

reiselivsnæring i strandsonen, kan bygge opp under 

Kristiansand som Norges ferieby # 1. 

 

Delingsøkonomi gjør at svært mange ønske å feriere i 

boliger og fritidsboliger som er til leie. Da er det 

nødvendig at alle saksbehandlingsregler er så enkle at 

de ikke er til hinder for at hus- og hytteeiere foretar 

nødvendige oppgraderinger av sine eiendommer.  

 

Kommunens vellykkede fortettingspolitikk kan også 

brukes for fritidsbebyggelsen langs kystlinjen.  

 

Allmennhetens interesser kan bli godt ivaretatt ved 

fortettinger. 

Utgangspunktet for arbeidet med arealdelen er at kystsonen er 

en knapphetsressurs som må forvaltes i et langsiktig 

perspektiv. Arealdelen foreslår ingen nye områder for 

utbygging i strandsonen, innenfor 100 meters-beltet. 

Arealdelen åpner heller ikke opp for fortetting av eksisterende 

områder for fritidsbebyggelse i 100 meters-beltet. 

99 

Elisabeth Bye og Sjur 

Korsmo 

Viser til at Søgne kommunestyre i 2011 vedtok 

reguleringsplan for Tånevik-Olstø, 38 boenheter, ved 

Tånevik/Eid helt vest i kommunen. Innsender viser til 

Som del av prosessen med ny arealdel er det gjennomført en 

vurdering av ikke-utbygde utbyggingsområder i lys av hvordan 

det aktuelle området samsvarer med målsettingene i den 
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utbygging iht reguleringsplanen enda ikke er påbegynt. 

De mener også at reguleringsplanen samsvarer dårlig 

med 0-vekstmålet for biltrafikk. Innsender mener at ny 

arealdel må oppheve ovennevnte reguleringsplan. 

overordnede arealstrategi, særlig når det gjelder 

klimagassutslipp og arealnøytralitet. I arbeidet med ny arealdel 

er det konkludert med at dette området ikke vil bidra til å 

oppnå de ovennevnte målsettingene. Området Tånevik-Olstø 

er derfor ikke foreslått vist som område for bebyggelse og 

anlegg i ny arealdel.   

 

141  

Jacob Bakka 

Presenterer juridiske betraktninger om fortetting i 

strandsonen. 100-m sonen bli feilaktig fremstilt som et 

absolutt forbud mot bygging, men dette er ikke riktig. 

Det er både nødvendig og ønskelig med byggetiltak i 

strandsonen, men kommunen må vurdere konkret hvilke 

areal som skal ha byggeforbud og hvilke ikke. Dette på 

bakgrunn av avveining av de hensyn som ligger bak det 

generelle byggeforbudet, og om disse vil gjøre seg 

gjeldende på det aktuelle stedet. Dette må vurderes 

både i kommuneplan og reguleringsplan.  

 

I områder som allerede er utbygd, og der allmennheten 

ikke har rett til fri ferdsel, så vil ikke arealet har verdi for 

de hensyn som ligger bak byggeforbudet. 

 

Det bør settes byggegrense mot sjø på bebygde 

eiendommer i kommuneplanen, kombinert med 

bestemmelser for en øvre grense for utnytting.  

 

Maks arealbegrensing på brygger er lite hensiktsmessig, 

da eiendommene er så ulike. 

 

Mener at det bør innføres en felles bestemmelse om 

utnyttelsesgrad på fritidsbebyggelse i kommunen. Blir 

ulike praksis fra sted til sted som virker som 

forskjellsbehandling.  

 

 

Som nevnt ovenfor, 84 Ole Lunde, er arealdelens 

utgangspunkt at kystsonen er et knapphetsgode som må 

forvaltes langsiktig særlig for at også framtidens allmennhet 

skal ha tilgang.  

 

Byggegrense skal ivareta de hensynene som ligger til grunn for 

forvaltning av strandsonen. En arbeidsgruppe har, som del av 

prosessen med arealdelen, vurdert mulighet for å sette 

byggegrenser mot sjø for områder der arealbruken er styrt av 

eldre reguleringsplaner hvor byggegrense ikke er fastsatt. 

Arbeidsgruppa har fastsatt forslag til byggegrense for områder 

der det går et relativt tydelig skille mellom strandsonen og de 

bakenforliggende bebygde arealer der det ikke er 

strandsoneproblematikk.  

 

Planbestemmelsen gir arealbegrensning for brygge. 

 

Ny arealdel har bestemmelse som gjelder for hele kommunen 

om utnyttingsgrad for fritidsbebyggelse.   

 

146 

Roger Kristiansen 

Strandsone 

Forslag om at det lages en regulert byggegrense mot 

sjøen i kommuneplankartets formålsgrense for 

bebyggelse og anlegg. 

 

Kommentert ovenfor, 141 Jakob Bakka. 
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Forslag til bestemmelse i 100-metersbeltet, eksempelvis 

som Bærum 

§ 11.5 Strandsonen (pbl §§ 1-8, 11-9 nr. 5 og 11-11 nr. 

3 og 5) - Bebyggelse og tiltak skal lokaliseres minst 30 

meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved middel 

høyvann. (Dette gjelder også små tiltak som ellers er 

fritatt fra lovens søknadsplikt.) Naturstranden skal 

beholdes eller gjenopprettes.  

147 

Hallvard Langeland 

Det må settes av arealer til ny svømmehall i Vågsbygd. 

Den eksisterende er gammel og slitt. Det er mange 

svømmere i Vågsbygd og for liten treningskapasitet. 

Vågsbygd er en bydel som vokser. Vi trenger et 

bydelsbasseng som gir mulighet for vanlig publikum og 

for svømmeklubbene til å gi et godt treningstilbud.  

 

Arealdelen har ikke satt av område for ny svømmehall i 

Vågsbygd.  

På generelt grunnlag kan følgende også sies: En svømmehall 

kan plasseres innenfor områder avsatt i arealdelen til 

sentrumsformål. I retningslinje til arealformålet sentrum står 

det at der områdets karakter og størrelse tilsier det, kan 

kommunen prioritere et tyngdepunkt for lokalisering av 

publikumsrettede virksomheter.   

148 

Anna Marine 

Ommundsen 

Det bør settes av areal og planlegges for en ny 

svømmehall, sentralt i Vågsbygd. Et forslag er ved 

Vågsbygd kirke. Det er tett befolkning i dette området 

og det bør være et tilbud med basseng for trening, 

svømmeopplæring og tilgang for allmenheten. Dette for 

å styrke folkehelsen for hele befolkningen samtidig som 

man styrker svømmeferdighetene i samfunnet som kan 

være livsviktig.  

 

 

Se kommentar ovenfor, 147 Hallvard Langeland. 

156 

Thor Inge Knudsen 

Gjelder gnr. 88/9, Vestre Randøy 49. 

 

Landbrukseiendom på ca. 280 daa der det meste 

omfattes av Skjærgårdsparken.  

Forslagsstiller driver kombinasjon av jordbruk og fiske 

og mener ny arealdel bør åpne opp for mindre 

byggetiltak uten å utløse krav om utarbeiding av 

detaljplan eller dispensasjonsbehandling.  

I arealene som er vist til boligformål på vestre Randøya 

bør det gis adgang til fortetting. 

 

Det er ikke innarbeidet byggegrense som åpner for tilbygg og 

påbygg i 100-metersbeltet på Randøyane. Slik grense er kun 

brukt i områder der det ikke er konflikter med hensyn til vern 

av strandsonen. 

 

Meklingsresultatet fra kommuneplanen 2011 forutsetter 

helhetlig plan som grunnlag for fortetting innenfor område 

avsatt til bebyggelse og anlegg langs Skippergada.  

 

Randøya er ikke et område som er lokalisert for spredt 

utbygging i LNF. 

 

162 

Magea Heidi Jonsdottir 

Gjelder gnr. 424/39 og 40, Amfenesvn. 90 i Søgne. 

 

Forslagsstiller ønsker å opprettholde nåværende LNF-

formål i Amfenesområdet også i ny arealdel. En endring 

Se kommentar til innspill nr. 78 ovenfor, Magnhild Marie 

Føreid. 
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av LNFR-områdene til boligformål kan få store 

ødeleggende konsekvenser for oss hytteeiere og 

naturen. 

177 

Gunn Hege Durhuus 

Gjelder gnr. 68/1, 2, 3 m.fl., Sukkestøl 

(landbrukseiendom). 

 

Omsøkt areal er ca. 400 daa. Arealformål i gjeldende 

arealdel er LNF og delvis LNF med hensynssone 

friluftsliv. 

Forslagsstiller ønsker at arealformål i ny arealdel blir 

LNF med hensynssone landbruk. Forslagsstiller 

mener en slik hensynssone vil styrke verdifull 

matjord, kulturlandskap og naturmangfold og legge 

til rette for urbant landbruk/kortreist mat. 

 

Arealformål er videreført som LNF.  

Det benyttes ikke hensynsoner på landbruk eller friluftsliv i ny 

kommuneplan. 

189 

Lars Verket 

Avsender spiller inn følgende tema:  

Kyststi: Viser til andre deler av landet der det er 

gjennomført, og fagnotatet som viser at det er et 

ønske. Innspillet inneholder konkrete forslag til 

kysstitrasé fra Vige bussholdeplass til Flekkerøy. Den 

må merkes i terrenget.  

 

Grønne lunger og annen natur: Må få mye høyere 

status 

Stillhet som ressurs: Støysonekart må lages der 

støynivået endres.  

 

Odderøya: Ønsker et byggeforbud på det meste av 

Odderøya, vist med kart.  

 

Likestille bil-sykkel-gange: Gående og syklende blir 

ikke tatt på alvor. Bilen får høyest pri. Mye bra har 

skjedd i det siste, så begynner å ligne noe.  

 

 

 

 

 

Skape nytt areal i sentrum: E18 i tunell over Otra vil 

gi vinn/vinn: tunell med små leiligheter på hver side, 

sykkelekspress og park på toppen.  

Kyststi er kommentert ovenfor, 149 Naturvernforbundet i 

Kristiansand. 

 

 

 

 

 

 

 

Eget temakart for støy er vedlegg til arealkartet. 

 

 

Arealdelen foreslår ingen endringer for Odderøya. 

 

 

En overordnet arealstrategi fra kommuneplanens samfunnsdel 

om å redusere transportbehovet gjennom samordnet bolig-, 

areal- og transportplanlegging med vekt på mobilitet til fots, 

sykkel og kollektivtransport har vært førende for hele arbeidet 

med arealdelen. Også fortetting og transformasjon framfor å ta 

i bruk nye utbyggingsområdene 

 

 

Måten E 18 over Otra er vist, eksisterende fjernveg, er en 

videreføring fra gjeldende arealdel. Forslaget om E18 i tunell 
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Ny teknologi, flere tusen kvadratmeter boligareal i 

aksen mellom Kvadraturen, sykehuset og UiA, 

redusert støy og svevestøv for boligene i området, 

boenhetene får utsikt mot vannspeil, og selve tomta 

tar marginalt med utsikt fra eksisterende bebyggelse.  

over Otra i kombinasjon med et leilighetsbygg er ikke utredet i 

arbeidet med arealdelen. 

207 

Alexander Salveson 

Nossum 

Marit Cecilie Fonn 

Nossum 

Viser til strøksanalysen fra “gamle” Kristiansand og 

beskrivelsene av et av de tidstypiske områdene. 

Kommuneplanen er ikke tydelig nok når det gjelder 

videreføring av B4-B30-områdene. Det bør gjøres 

grundige utredninger om videreføring av områdene. “Vi 

skylder vår fremtidig generasjon å bevare byens 

særpregede områder definert før den tid vi nå lever I".  

 

 

 

 

 

 

 

Den nye kommunen åpner for at fortetting og 

transformasjon også kan skje andre steder enn kun i 

Kvadraturen og på Lund, og flere steder med mindre 

konflikter. Vise mangfold og inkludering i praksis, ikke i 

teorien. 

 

Etter covid-19 og digitalisert arbeidsliv er måten vi 

jobber og samarbeider på transformert. Mener det er 

underlig at ikke dette er belyst. Rammebetingelsene 

fremover vil være annerledes. 

 

Hvorfor skal ikke kommuneplanen understøtte et 

mangfoldig arbeidsliv i randsoner og ytre deler av 

kommunen hvor kommunikasjonsbehov bygges med 

digitale motorveier? Nye strategier for arealutvikling i lys 

av nytt arbeidsliv.  

Ny arealdel har i planbeskrivelse og planbestemmelse om 

kulturminner og kulturmiljøer oppmerksomhet på kulturmiljøer 

– helheten, framfor enkeltobjektet som var det som tidligere 

hadde hovedfokuset. Temakart for kulturmiljø er inndelt i 

bestemmelsesområder, hhv. kulturmiljø med svært høy –, 

høy- og middels verdi. Hvilket bestemmelsesområde 

bygningen befinner seg i, har betydning for hvilket omfang av 

tiltak og endringer som tillates. Dette er et plangrep for å sikre 

tidstypiske og særpregede områder for framtidige 

generasjoner. 

 

 

 

 

Av planbestemmelsen om fortetting går det fram at fortetting 

og transformering skal prioriteres i senterområder og i nærhet 

til bussholdeplasser med høyfrekvent busstilbud (>3 

avganger/time). Kvaliteter og egenskaper som gir strøket 

karakter og identitet (beskrevet i tilhørende retningslinje) skal 

være styrende for fortettingen eller transformeringen.   

 

 

 

 

 

Sentralt i arealdelen er lokalisering av næringsområder etter 

ABC-prinsippet og fortetting og transformering framfor 

utbygging av nye (perifere) boligområder. Begge disse 

føringene har som mål å redusere behovet for persontransport. 

210 

David Eklund 

Danielsen 

Viser til formannskapet vedtak om at det bør bli lettere å 

fortette bolig og hytteområder i strandsonen. 

 

Ny arealdel viser ingen nye områder for utbygging i 100 

meters-beltet. Arealdelen har fortetting og transformering av 

områder med sentral beliggenhet som en overordnet 

målsetting. Bakgrunnen for dette er behovet for å redusere 

persontransport og nødvendigheten av å spare ubebygd areal. 
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Anbefaler at det ikke tillates en fortetting av hytte- og 

boligområder i kommunen da dette strider mot nasjonale 

føringer, samt bærekraftig arealforvaltning. 

Det bør ikke oppføres ytterligere enheter i 100 

metersbeltet. Dette området er dyrebart for oss alle, og 

må sikres for 

allmenheten gjennom kommuneplanens arealdel.  

Begge deler er viktige tiltak for å oppnå reduserte utslipp av 

klimagasser. 

 

211 

Halvar A. Kjærre 

Gjelder gnr. 56/61, Knarrevik/Rosenlund 

 

Innspillet gjelder endring av regulering for areal langs 

Sømsveien der det er bygd ut gang-/sykkelveg.  

Nåværende arealformål er veg. Forslagsstiller ønsker at 

ca. 160 m2 på sin eiendom får arealformålet bolig/hage i 

ny arealdel. 

Arealdelen viderefører arealformålet bebyggelse og anlegg. En 

eventuell endring av gjeldende reguleringsplan må skje i egen 

prosess.   

214 

Andreas Fred Sødal 

Marstad og Ellen 

Karina Sødal Marstad 

Bærekraftig forvaltning og videreføring av tidstypiske 

boligområder bør vektlegges i planprogrammet. Ønsker 

at det kommuniseres tydelig hva status for B4-B3-

områdene skal være. Viser til nasjonale føringer og de 

siterer fra KMD (Nasjonale forventninger) som støtter 

opp om dette. 

 

De lister også opp en rekke grunner til av videreføring av 

gammel bebyggelse og skjerming av bestemte 

boligområder er bærekraftig; energiforbruk og 

forurensing ved riving, sosial bærekraft, ressurser i eldre 

bebyggelse, særpreg og identitet og sikrer mangfold. 

 

Planprogrammet forserer etter deres syn for sterkt på 

fortetting langs kollektivaksen. Viser til tidstypiske 

områdene B4-B30. Disse områdenes verdi og om de 

fortsatt skal skjermes må kommuniseres tydelig. 

 

Viser til at det internasjonalt er de byene som gjør gode 

avveininger rundt hvilke sentrumsnære områder som 

fortettes, og hvilke som skal skjermes, som fremstår 

attraktive for beboere og besøkende. 

 

Legger ved Oslo byantikvar Janne Wilbergs innlegg i 

Dagsavisen 28. Mai 2014 i forbindelse med 

 

 

 

 

 

 

 

Forholdet mellom fortetting/transformering og ivaretaking av 

kulturmiljøer er beskrevet ovenfor, 207 Nossum. 
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kommuneplanarbeidet i Oslo: “Bevaring av bygninger er 

også miljøvern!” 

 

 

 

217 

Jan E. Jørgensen 

Kristiansand kommune og Sørlandet er dessverre blant 

landets mest belastede områder med psykiske lidelser, 

pillebruk, uførhet og befolkning utenfor arbeidslivet. 

Sannsynlig er boforhold blant årsaker som kan ha 

betydning for trivsel, trygghet og påvirkning for ikke å 

falle utenfor arbeidsliv og sosialt fellesskap. Dette er et 

felt  

som bør utredes mer med ekspertise som finns på 

området. 

  

Arealdelens utgangspunkt er betydningen gode uteområder har 

for innbyggernes trivsel og helse. Arealkartet viser turområder 

i marka og langs kysten i tillegg til de grønne områdene i 

senterområdene og bomiljøene. Til disse områdene er det 

knyttet bestemmelser og retningslinjer. Målet er at så mange 

som mulig av innbyggerne skal ha adgang til turområder i 

nærmiljøet uten å bruke transportmiddel. Status nå er at mer 

enn 70% av innbyggerne har mindre enn 500 m til sitt 

nærturområde.  

 

Ny arealdel har også nye bestemmelser for møteplasser, 

parker, lek og idrettsanlegg med tilhørende landskapsnorm 

som beskriver funksjonskrav. 

240 

Jack Andersen 

Foreslår videreføring konkrete bestemmelser fra 

kommuneplanens arealdel Søgne tilsvarende innspill fra 

Søgne Vestbygd vel, d.v.s. bestemmelser knyttet til 

bebyggelse i LNF-områder, tiltak på bolig- og 

fritidseiendommer, samt videreføring av retningslinjer. 

Spesielt viktig er det at utvidelse av eksisterende 

hyttefelt skjer bakover slik at dette ikke går ut over 

allerede eksisterende boligbebyggelse.  

 

  

Mange av områdene for ny spredt bebyggelse i LNF fra de 

tidligere arealdelene er videreført. I tillegg vises noen nye eller 

utvidete områder. Arealdelens overordnede målsetting er at 

områdene for spredt utbygging skal lokaliseres slik at det kan 

være med å bygge opp om eksisterende funksjoner som 

nærbutikk, skole, barnehage m.m. 

 

Arealdelen skiller også mellom eksisterende- og framtidig 

spredt bebyggelse i LNF. 

 

Arealdelen åpner ikke for fortetting av eksisterende 

hytteområder.  

 

 

247 

Vibeke Garmann 

Johnsen og Einar 

Sagen 

Innspillet gjelder i tilknytning til planbestemmelsens § 

11 bokstav a) i nåværende kommunedelplan for Søgne. 

§ 11 a omhandler inngrep i grønnstruktur. Innsenderne 

mener at i områdene for grønnstruktur i Søgne blir det 

felt for mye trær. De foreslår at ny arealdel må ha 

samme krav som nåværende arealdel for gamle 

Kristiansand om at fjerning av trær på kommunal 

eiendom er søknadspliktig. 

Forvaltning av trær på kommunens eiendom håndteres ikke 

gjennom kommuneplanens arealdel. 
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276 

Randesund Invest A/S 

v. Arild Rønning 

Innspillet gjelder gnr. 79/39, Kongshavnveien 251, gnr. 

79/39. Omsøkt eiendom er på ca. 3 daa.  

 

Kristiansand kommune v. byggesaksavdelingen innvilget 

i brev datert 11.03.2020 forslagsstiller dispensasjon fra 

LNF-formålet i kommuneplanens arealdel og ga samtidig 

tillatelse til oppføring av tomanns-bolig. Dispensasjonen 

står ved lag i inntil tre år. 

Forslagsstiller viser til dette vedtaket, og anmoder om at 

eiendommen gnr. 79/39 vises som boligformål i ny 

arealdel.      

Området er vist som LNF-formål i ny arealdel. Dette endrer 

ikke på vedtaket om dispensasjon.  

280 (og 67,68)  

Ottar Aase 

Gnr. 421/116, Monsøya (fritidseiendom). Søker viser til 

reguleringsplanprosess som grunnlag for arealinnspill. 

Da Søgnes arealdel ble vedtatt i 2018 ble det gitt adgang 

til å bygge 1 fritidsbolig på eiendommen, dersom 

reguleringsplanen blir revidert. Søgne kommune 

forutsatte rekkefølgekrav knyttet til etablering av 

offentlig brygge for allmennheten. Reguleringssaken ble 

fremmet som prinsippavklaring i by- og stedsutvalget og 

formannskapet i møter 2020. Det ble vedtatt å sette i 

gang planforslaget og at det også må innarbeides forslag 

til stisystem fra offentlig brygge og inn mot etablert 

stisystem på Monsøya. 

Området er regulert til friluftsområde, men det er igangsatt 

arbeid med reguleringsplan for ny fritidsbolig og brygger etter 

avklaring i by- og stedsutviklingsutvalget. 

Området er markert som svært viktig friluftsområde i 

fylkeskommunens regionalplan for idrett- og friluftsliv og i 

kommunens kartlegging og verdsetting. 

 

Både fylkeskommunen og statsforvalteren har fremmet 

innsigelse til planforslaget som omfattet oppføring av ny hytte 

og oppføring av private brygger. 

 

Saken var til behandling i By- og stedsutvalget i juni 2022 og 

vil på grunnlag av vedtak her gå til statsforvalteren for mekling 

av forholdene det er fremmet innsigelse til.  

 

Dette er status i saken pr. august 2022. 

 

 

290 

Håkon Vestberg 

Innspillet er en bemerkning på at Vestberg ikke ønsker 

at område han har fremmet til kommuneplanen (innspill 

nr. 47) skal siles bort.  

 

Innspill nr. 47 ble silt bort av Formannskapet (sak 150/21). 

Begrunnelse går fram av saksframlegget. 

300  

Per Kjetil Dalene 

Andreas Kjærsvei 43. Forslagsstiller eier en 

garasjerekke. Ønsker å bygge leiligheter på 

garasjearealet og evt. erverve kommunal grunn rundt. 

Eiendommen er kun 119 m2. 

I gjeldende arealdel er området vist som bebyggelse og anlegg 

og dette foreslås videreført i ny arealdel. Eventuell utbygging 

må avklares gjennom egen detaljregulering.   

 


