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Kommuneplanens arealdel for Kristiansand 2023-2034 - 
førstegangsbehandling 
 
Forslag til vedtak 
 

Forslag til kommuneplanens arealdel 2023-2034 med planbeskrivelse, 
plankart, bestemmelser, retningslinjer, og tilhørende dokumenter, datert 
25.08.2022 og 30.08.2022, sendes på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens §11-14. 

 
 
Sammendrag 
 
Kommunedirektøren legger med dette fram den første samlede arealdelen til 
kommuneplanen. 
 
Utfordringsbildet er markant endret sammenlignet med slik det var da de tre gjeldende 
kommunedelplanene ble vedtatt i henholdsvis 2011, 2012 og 2019. Kristiansand trenger 
en ny felles plan som imøtekommer de nye utfordringene. 
 
Kommunedirektøren vurderer at planforslaget følger opp planprogrammet fastsatt i 
bystyret 26.05.2021 og anbefaler at formannskapet vedtar å legge planforslaget ut til 
offentlig ettersyn og sende det på høring i samsvar med plan- og bygningslovens 
bestemmelser. Samlet sett vil planforslaget bidra til at kommunen oppnår sitt mål om å 
bli et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn der det er attraktivt å bo, studere og arbeide.  
 
 
 Vedlegg: 

1. Plankart, datert 25.08.2022 
2. Planbeskrivelse, datert 30.08.2022   
3. Bestemmelser og retningslinjer, datert 30.08.2022 
4. Konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse av kommuneplanens 

arealdel 2023-2024, datert 25.08.2022 – vedlegg til planbeskrivelsen 
5. Landskapsnorm, datert 25.08.2022 
6. Kart som viser nye arealer avsett til utbyggingsformål, transformasjonsområder, 

datert 25.08.2022   
7. Kart som viser arealer endret fra utbyggingsformål til LNF-områder eller 

grønnstruktur, datert 25.08.2022   
8. Samlet innspill fra medvirkningsarrangementer, datert 25.08.2022 
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9. Oppsummering av generelle innspill til planarbeidet med administrasjonens 
merknader av hvordan innspillene er vurdert/ivaretatt i planforslaget, datert 
25.08.2022. 

10. Konsekvensvurdering av arealinnspill som ikke er innarbeidet i planforslaget, 
datert 25.08.2022.  

11. Uttalelse til landskapsnormen fra barn og unges representant.  
  

9. Oppsummering av generelle innspill t i l planarbeidet med administrasjonens
merknader av hvordan innspillene er vurdert/ivaretatt i planforslaget, datert
25.08.2022.

10. Konsekvensvurdering av arealinnspill som ikke er innarbeidet i planforslaget,
datert 25.08.2022.

11. Uttalelse til landskapsnormen fra barn og unges representant.
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Saksutredning 
 
Bakgrunn for saken 
 
Forslag til kommuneplanens arealdel er utarbeidet på bakgrunn av planprogram fastsatt 
av bystyret 26.05.2021. Kommuneplanens samfunnsdel med overordnet arealstrategi og 
regional og nasjonale føringer for kommunal planlegging ligger til grunn for 
planprogrammet og planforslaget. 
 
Samfunnsdelen har tre satsingsområder;  
• attraktiv og miljøvennlig – foregangskommune på grønn omstilling  
• inkluderende og mangfoldig – med små levekårsforskjeller og god kivskvalitet for 

alle 
• skapende og kompetent – regionhovedstad og drivkraft i regionen 

 
Arealstrategien vektlegger senter- og stedsutvikling med ulike funksjoner og tilbud, god 
tilgjengelighet og gode kvaliteter. Den fastsetter prinsipper for lokalisering av 
virksomheter og boligbebyggelse som imøtekommer målsettingen for å redusere 
transportbehovet. 
 
 
Kommuneplanen kort fortalt   
 
Arealpolitikken for Kristiansand er balansert og bærekraftig 
Utfordringene er markant annerledes sammenlignet med da de tre gjeldende 
kommunedelplanene ble vedtatt i henholdsvis 2011 (Kristiansand), 2012 (Songdalen) og 
2019 (Søgne). 
• Utfordringsbildet for Kristiansand (2021) peker på store endringer i demografi 

blant annet med en økende andel eldre sammenliknet med andel yrkesaktive, 
levekårsutfordringer og sosiale helseforskjeller i befolkningen, endringer i 
næringsstrukturen, byspredning og klimaendringer. 

• Kommunesammenslåingen gir mulighet for bedre sambruk og nye prioriteringer 
av arealbruken. I tillegg har bystyret signalisert økt oppmerksomhet på 
bydelene.   

• Det grønne skiftet krever nye satsninger på grønn industri, og det er kamp om 
kraftressursene. 

• Kristiansand har gjort plangrep for utvikling av infrastruktur (havn, ringvei, 
hovedvegsystem gjennom sentrum, en byvekstsatsing som prioriterer hinderfri 
fremføring av buss og betydelig satsing på gående og syklene), som nå er under 
realisering. Det er viktig at kommuneplanen støtter opp om og utnytter 
potensialet som ligger i satsingene.  

  
Kristiansand trenger en ny plan som møter disse utfordringene. Den nye kommuneplanen 
vil redusere nedbygging av uberørt natur, dyrka mark og kulturmiljøer. Den vil også 
satse på styrking av senterområder og sette av areal for næringsaktivitet som kan støtte 
opp om det grønne skiftet.   
  
Planforslaget kjennetegnes av å gi svar på våre samlede utfordringer som byregion på en 
balansert måte. Kommuneplanens arealdel tar de tre bærekraftdimensjonene, som er 
definert i kommuneplanens samfunnsdel, på alvor:  
• Planen legger til rette for næringsområder med god tilgang på overordnet 

infrastruktur (kraft og transport) og som støtter opp om det grønne skiftet.  
• Sterk satsing på senterområdene, særlig bydelssentrene, med boliger, 

møteplasser, tjenestetilbud, næring og handel.  
• En utbyggingspolitikk som legger til rette for et fortsatt godt tilbud av boliger, 

men som samtidig prioriterer rasjonell infrastruktur og vern av uberørt natur og 
dyrka mark.  

  
 

Saksutredning

Bakgrunn for saken

Forslag til kommuneplanens arealdel er utarbeidet på bakgrunn av planprogram fastsatt
av bystyret 26.05.2021. Kommuneplanens samfunnsdel med overordnet arealstrategi og
regional og nasjonale føringer for kommunal planlegging ligger til grunn for
planprogrammet og planforslaget.

Samfunnsdelen har tre satsingsområder;
• attraktiv og miljovennlig - foregangskommune pa gronn omstilling
• inkluderende og mangfoldig- med sma levekärsforskjeller og god kivskvalitet for

alle
• skapende og kompetent - regionhovedstad og drivkraft i regionen

Arealstrategien vektlegger senter- og stedsutvikling med ulike funksjoner og tilbud, god
tilgjengelighet og gode kvaliteter. Den fastsetter prinsipper for lokalisering av
virksomheter og boligbebyggelse som imøtekommer målsettingen for å redusere
transportbehovet.

Kommuneplanen kort fortalt

Arealpolitikken for Kristiansand er balansert og bærekraftig
Utfordringene er markant annerledes sammenlignet med da de tre gjeldende
kommunedelplanene ble vedtatt i henholdsvis 2011 (Kristiansand), 2012 (Songdalen) og
2019 (Sogne).

• Utfordringsbildet for Kristiansand (2021) peker på store endringer i demografi
blant annet med en økende andel eldre sammenliknet med andel yrkesaktive,
levekårsutfordringer og sosiale helseforskjeller i befolkningen, endringer i
næringsstrukturen, byspredning og klimaendringer.

• Kommunesammenslåingen gir mulighet for bedre sambruk og nye prioriteringer
av arealbruken. I tillegg har bystyret signalisert økt oppmerksomhet på
bydelene.

• Det grønne skiftet krever nye satsninger på grønn industri, og det er kamp om
kraftressursene.

• Kristiansand har gjort plangrep for utvikling av infrastruktur (havn, ringvei,
hovedvegsystem gjennom sentrum, en byvekstsatsing som prioriterer hinderfri
fremføring av buss og betydelig satsing på gående og syklene), som nå er under
realisering. Det er viktig at kommuneplanen støtter opp om og utnytter
potensialet som ligger i satsingene.

Kristiansand trenger en ny plan som møter disse utfordringene. Den nye kommuneplanen
vil redusere nedbygging av uberørt natur, dyrka mark og kulturmiljøer. Den vil også
satse på styrking av senterområder og sette av areal for næringsaktivitet som kan støtte
opp om det grønne skiftet.

Planforslaget kjennetegnes av å gi svar på våre samlede utfordringer som byregion på en
balansert måte. Kommuneplanens arealdel tar de tre bærekraftdimensjonene, som er
definert i kommuneplanens samfunnsdel, på alvor:

• Planen legger til rette for næringsområder med god tilgang på overordnet
infrastruktur (kraft og transport) og som støtter opp om det grønne skiftet.

• Sterk satsing på senterområdene, særlig bydelssentrene, med boliger,
møteplasser, tjenestetilbud, næring og handel.

• En utbyggingspolitikk som legger til rette for et fortsatt godt tilbud av boliger,
men som samtidig prioriterer rasjonell infrastruktur og vern av uberørt natur og
dyrka mark.
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Klimavennlig bystruktur og byutvikling  
Planforslaget har en god utbyggingsreserve som dekker de anslåtte behovene utover 
gjeldende planperiode. Dette til tross for at det er tatt ut boligområder som ikke er 
påbegynt og nedprioritert nye områder som ikke bygger opp under målet om reduserte 
klimagassutslipp.  
 
Samtidig er det lagt inn utvidelse og nye næringsområder som tilfredsstiller behovet for 
de nye næringene og som er godt lokalisert opp mot ny infrastruktur. Til sammen gir 
dette mulighet for en mer bærekraftig transport i dagliglivet som støtter opp under 
intensjonen med en byvekstavtale. Beregnet utslipp fra omdisponering av naturområder 
er redusert med ca. 65 500 tonn CO2 ekvivalenter.  
   
En stedstilpasset senterutvikling der folk bor 
Planen bygger videre på senterstrukturen i arealstrategien, med Kvadraturen som 
landsdelssenter og fem bydelsentre. Bydelsentrene skal utvikles med tilbud innen 
detaljhandel, tjenester innen helse, skole, idrett, fritid og kultur og de nyttige og 
ukentlige behovene. Det er også ønskelig med etablering av flere arbeidsplasser knyttet 
til næring og kontor. Bydelssentrene skal kjennetegnes av god arealutnyttelse, høy grad 
av sambruk og flerbruk, gode møteplasser og arealer for lek og opphold. Lokalsentrene 
og utvikling av disse har en viktig rolle i byutviklingen og supplerer bydelssentrene med 
tjenester som skal dekke de daglige behov og være møteplass i nærmiljøet. Det er 
avgjørende med en satsing på infrastruktur for gående og syklende og et godt 
kollektivtilbud for at denne senterstrukturen skal fungere på en bærekraftig måte.  
  
En balansert boligpolitikk som tar hele kommunen i bruk   
Kommunen har en god arealreserve for bolig i et 20-års perspektiv. Planen gir mulighet 
for en geografisk balansert boligutvikling. Dette betyr ikke at det skal bygges like mye 
over alt, men at det er god boligreserve i alle bydelssentrene og utbyggingsområder i alle 
deler av kommunen. Dette sikrer muligheten for å kunne bo i samme bydel hele livet. I 
tillegg åpner planen for å kunne bygge nye boliger i bygdene i form av områder for 
spredt boligbygging og allerede regulerte tomter.  
  
Næringspolitikk for det grønne skiftet  
Kristiansand har et variert næringsliv og har arealer som har støttet opp under dette. Det 
er viktig å opprettholde eksisterende arealreserve for næringsliv og heller utvide 
eksisterende næringsområder fremfor å åpne nye. En spesiell utfordring er 
nyindustrialiseringen som kommer som følge av det grønne skiftet. Planen sikrer arealer 
for energiforedlende virksomhet i næringsområder som har, eller har mulighet for å få 
god eller bedre krafttilgang (Støleheia, Mjåvann, Lohnelier og Dalane-Langemyr). Det er 
ambisjoner om å gjøre Dalane-Langemyr til et klimapositivt teknologi- og 
transportknutepunkt. Jernbaneterminalen på Langemyr, karbonfangst på Returkraft og 
byggenes gunstige plassering langs riksvei 9 og ny ytre Ringvei med forbindelse til havna 
i Kongsgård-Vige, gir store muligheter for utvikling. Støleheia Sør avsettes som nytt 
næringsområde, allerede vedtatt utvidelse av Lohnelier videreføres og Mjåvann utvides. 
Det er dessuten et potensiale for økt arealeffektivitet og transformasjon i eksisterende 
næringsområder. Dette, sammen med avsatte og foreslåtte areal regionalt, både øst og 
vest for kommunen, gir nok arealreserve for lager, logistikk og industri i regionen de 
neste 20 årene.  

Borgeheia og Bringeheia/Toftelandslier er vurdert, men legges ikke ut til utbygging i 
denne planperioden. 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 etter høring av arealdelen eller senere regulering. 

Det overordnede prinsippet er at kontor og andre virksomheter som har behov for mange 
ansatte primært skal legges til Kvadraturen og bydelssentrene. God tilgang på 
kontorlokaler med sentral beliggenhet er avgjørende for at Kristiansand skal kunne 
tiltrekke seg hovedkontorer og større kontorbedrifter. I tillegg er det viktig at 
infrastrukturen som bygger opp under satsingene helsebyen Eg og universitetsbyen 
videreutvikles, blant annet med ny bro over Otra. Det samme prinsippet gjelder for 
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4



5 
 

handel. Det er derfor ikke satt av nye arealer for handelsparker utover eksisterende 
Sørlandsparken og en begrenset del av Lohnelier, der det åpnes for noe plasskrevende 
handel.  
  
Tilgjengelighet til rekreasjons- og friluftsliv for alle innbyggere  
Om lag 75 % av kommunens innbyggere bor mindre enn 500 meter fra 
rekreasjonsområder, strandsone og/eller bymark. Denne kvaliteten ved Kristiansand skal 
sikres og videreutvikles gjennom denne planen. Planens intensjon er også å sikre en 
sammenhengende kyststi i hele kommunen.   
  
Strandsonen og skjærgården i Kristiansand vurderes som så viktig for kommunens 
innbyggere og besøkende at sikring av gjenværende prioriteres områder for natur og 
frilusliv foran nye hytteområder og akvakultur.  
 
Kristiansandsskjærgården er vurdert som mindre egnet enn andre områder langs kysten 
for tradisjonell akvakultur. Hensynet til eksisterende fiskerinæring, naturvern, friluftsliv, 
naturopplevelser og turistnæring prioriteres. Det tillates derfor ingen nye områder for 
akvakultur. Det kan være aktuelt å vurdere etablering av nisjepreget akvakultur hvis det 
kommer søknader om det i løpet av kommuneplanperioden. I vurderingene av en 
eventuell etablering skal hensynene til natur, friluftsliv, ferdsel og fiske skal veie tyngst. 
 
Landbruksområder og kulturmiljø  
Kristiansand kommune har i sørlandsk målestokk en betydelig landbruksvirksomhet.  
Det er gjort en grundig avveining mellom landbruks- og utbyggingsinteresser. Dette har 
ført til at enkelte byggeområder på dyrka mark er tilbakeført til LNF-områder, og det 
tillates ikke ytterligere nedbygging av dyrka mark. Byggegrense mot utmark sikrer 
landbruk-, natur- og friluftsinteresser. Planforslaget ivaretar viktige kulturmiljøer i hele 
kommunen. 
  
Klima og miljøkrav i arealplanen  
Planforslaget tar klimaendringene på alvor og sikrer blant annet at klimakonsekvenser og 
arealregnskap kreves i alle plansaker. Planen synliggjør kjente farer med hensynssoner 
og gir føringer for hvilke hensyn som skal vurderes for å sikre en trygg utvikling. I tillegg 
er det innarbeidet bestemmelser som ivaretar havnivåstigning.  

  
Kommunen selv setter strenge krav i egne byggeprosjekter, blant ved å legge opp til økt 
sirkulær økonomi med for eksempel gjenbruk av bygg og materialer, og null-utslipp på 
byggeplassen. Dette må i fremtiden bli regelen ved all utbygging.  
 
Plangrep for å redusere dispensasjoner 
I planforslaget er det gjort flere grep for å forenkle byggesaksbehandlingen og redusere 
antall dispensasjoner i saker med små konflikter mellom utbygging og vern. Det er satt 
byggegrense i deler av 100-metersbeltet langs sjøen. Arealformålet LNF-spredt 
bebyggelse legger til rette for påbygg og tilbygg av eksisterende bebyggelse og ny spredt 
bebyggelse i deler av kommunen. I tillegg åpnes det for en del tiltak uten 
reguleringsplan, og det er foreslått bestemmelser som supplerer eldre reguleringsplaner 
på tema som ikke er ivaretatt i disse. 
 
Samlet sett vil planforslaget bidra til at kommunen oppnår sitt mål om å bli et sosialt 
rettferdig lavutslippssamfunn der det er attraktivt å bo, studere og arbeide.  
   
 
Kort presentasjon av plandokumentene 
Planforslaget består av plankart, bestemmelser og retningslinjer, planbeskrivelse med 
temakart og konsekvensutredning. I tillegg er det utarbeidet fire fagnotater, med 
vedlegg og rapporter, som er brukt som kunnskapsgrunnlag for avveiing mellom ulike 
interesser i utarbeidelsen av planforslaget. Fagnotatene er tilgjengelig på nettsida til 
kommunen -  Kristiansand kommune - Kommuneplanens arealdel  
 

handel. Det er derfor ikke satt av nye arealer for handelsparker utover eksisterende
Sørlandsparken og en begrenset del av Lohnelier, der det åpnes for noe plasskrevende
handel.

Tilgjengelighet til rekreasjons- og friluftsliv for alle innbyggere
Om lag 75 % av kommunens innbyggere bor mindre enn 500 meter fra
rekreasjonsområder, strandsone og/eller bymark. Denne kvaliteten ved Kristiansand skal
sikres og videreutvikles gjennom denne planen. Planens intensjon er også å sikre en
sammenhengende kyststi i hele kommunen.

Strandsonen og skjærgården i Kristiansand vurderes som så viktig for kommunens
innbyggere og besøkende at sikring av gjenværende prioriteres områder for natur og
frilusliv foran nye hytteområder og akvakultur.

Kristiansandsskjaergärden er vurdert som mindre egnet enn andre områder langs kysten
for tradisjonell akvakultur. Hensynet til eksisterende fiskerinæring, naturvern, friluftsliv,
naturopplevelser og turistnæring prioriteres. Det tillates derfor ingen nye områder for
akvakultur. Det kan være aktuelt å vurdere etablering av nisjepreget akvakultur hvis det
kommer søknader om det i løpet av kommuneplanperioden. I vurderingene av en
eventuell etablering skal hensynene til natur, friluftsliv, ferdsel og fiske skal veie tyngst.

Landbruksomräder og kulturmiljo
Kristiansand kommune har i sørlandsk målestokk en betydelig landbruksvirksomhet.
Det er gjort en grundig avveining mellom landbruks- og utbyggingsinteresser. Dette har
ført ti l at enkelte byggeområder på dyrka mark er tilbakeført ti l LNF-omräder, og det
tillates ikke ytterligere nedbygging av dyrka mark. Byggegrense mot utmark sikrer
landbruk-, natur- og friluftsinteresser. Planforslaget ivaretar viktige kulturmiljøer i hele
kommunen.

Klima og miljokray i arealplanen
Planforslaget tar klimaendringene på alvor og sikrer blant annet at klimakonsekvenser og
arealregnskap kreves i alle plansaker. Planen synliggjør kjente farer med hensynssoner
og gir føringer for hvilke hensyn som skal vurderes for å sikre en trygg utvikling. I tillegg
er det innarbeidet bestemmelser som ivaretar havnivåstigning.

Kommunen selv setter strenge krav i egne byggeprosjekter, blant ved å legge opp til økt
sirkulær økonomi med for eksempel gjenbruk av bygg og materialer, og null-utslipp på
byggeplassen. Dette må i fremtiden bli regelen ved all utbygging.

Plangrep for å redusere dispensasjoner
I planforslaget er det gjort flere grep for å forenkle byggesaksbehandlingen og redusere
antall dispensasjoner i saker med små konflikter mellom utbygging og vern. Det er satt
byggegrense i deler av 100-metersbeltet langs sjøen. Arealformälet LNF-spredt
bebyggelse legger til rette for påbygg og tilbygg av eksisterende bebyggelse og ny spredt
bebyggelse i deler av kommunen. I tillegg åpnes det for en del tiltak uten
reguleringsplan, og det er foreslått bestemmelser som supplerer eldre reguleringsplaner
på tema som ikke er ivaretatt i disse.

Samlet sett vil planforslaget bidra til at kommunen oppnår sitt mål om å bli et sosialt
rettferdig lavutslippssamfunn der det er attraktivt å bo, studere og arbeide.

Kort presentasjon av plandokumentene
Planforslaget består av plankart, bestemmelser og retningslinjer, planbeskrivelse med
temakart og konsekvensutredning. I tillegg er det utarbeidet fire fagnotater, med
vedlegg og rapporter, som er brukt som kunnskapsgrunnlag for avveiing mellom ulike
interesser i utarbeidelsen av planforslaget. Fagnotatene er tilgjengelig på nettsida til
kommunen - Kristiansand kommune - Kommuneplanens arealdel
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• Klima og miljø 
• Senterområder, stedsutvikling og boligbygging 
• Blå og grønn arealbruk 
• Næring og arealkrevende handel 

 
 
Planprogrammet har satt slike mål for planarbeidet: 
Målet med arealdelen er at den skal bidra til å gjøre Kristiansand til det sosialt rettferdige 
lavutslippssamfunnet som er vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel, med 80 % 
reduksjon av skadelige utslipp av klimagasser innen 2030 sammenlignet med 2015. 
Arealdelen skal samtidig gjøre Kristiansand til en attraktiv kommune å bo, studere og 
arbeide i, skape arbeidsplasser og tiltrekke seg kompetent arbeidskraft. 
(planprogrammet kap.2)  
  
Kommuneplanens arealdel:   
• er i samsvar med overordnet arealstrategi og bygger opp under samfunnsdelens 

retningsmål   
• prioriterer utbyggingsrekkefølge og arealbruk som bidrar til 80 % reduksjon av 

utslipp av skadelige klimagasser innen 2030   
• legger til rette for senter- og stedsutvikling med høy kvalitet og god 

tilgjengelighet mellom boliger, tjenester og møteplasser som ivaretar hensynet til 
et inkluderende og aldersvennlig samfunn   

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

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

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

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

samfunnssikkerhet og beredskap  
 
 
Plankartet 
Kommuneplankartet er mindre detaljert enn kommuneplanene for de tidligere 
kommunene både når det gjelder bruk av spesifiserte arealformål (såkalte underformål) 
og hensynssoner. Arealformålene og hensynssonene er tegnet opp med samme 
nøyaktighet og detaljeringsnivå i hele kommunen.  
 
Hovedformålet bebyggelse og anlegg benyttes i større grad enn i de tidligere 
kommuneplanene.  
 
Deler av Lumberområdet fremmes i to alternativ. Området er under transformasjon til 
byutviklingsområder med bolig og noe kontor. Det ene planalternativet er hovedformålet 
bebyggelse og anlegg brukt. Dette alternativet legger til rette for fortsatt transformasjon 
av Lumberområdet. I det andre alternativet videreføres arealformålet næring fra 
kommuneplanen 2011. Naboskap og hensynet til videreutvikling av Fiskå industriområde 
vektlegges. 
 
I tillegg til det formelle plankartet som ligger ved saken er det utarbeidet et digitalt 
plankart som også vil være tilgjengelig på nettsida til kommunen - Kristiansand 
kommune - Kommuneplanens arealdel. Dette kartet har god lesbarhet og anbefales 
benyttet. 
 
Planbestemmelser og retningslinjer 
Kommuneplanbestemmelsene supplerer plankartet. Bestemmelsene er juridisk bindene. I 
tillegg er det utarbeidet retningslinjer som gir veiledende føringer for plan- og 
byggesaksbehandlingen. 

• Klima og miljo
• Senterområder, stedsutvikling og boligbygging
• Blå og grønn arealbruk
• Næring og arealkrevende handel

Planprogrammet har satt slike mål for planarbeidet:
M3let med arealdelen er at den skal bidra til 8 gjore Kristiansand til det sosialt rettferdige
lavutslippssamfunnet som er vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel, med 80 %
reduksjon av skadelige utslipp av klimagasser innen 2030 sammenlignet med 2015.
Area/delen skal samtidig gjøre Kristiansand til en attraktiv kommune bo, studere og
arbeide i, skape arbeidsplasser og tiltrekke seg kompetent arbeidskraft.
(planprogrammet kap.2)

Kommuneplanens arealdel:
• er i samsvar med overordnet arealstrategi og bygger opp under samfunnsdelens

retningsmäl
• prioriterer utbyggingsrekkefølge og arealbruk som bidrar til 80 % reduksjon av

utslipp av skadelige klimagasser innen 2030
• legger til rette for senter- og stedsutvikling med høy kvalitet og god

tilgjengelighet mellom boliger, tjenester og møteplasser som ivaretar hensynet til
et inkluderende og aldersvennlig samfunn

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

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

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

naturressurser pä land og i sjo (blägronn-nering)
• ivaretar gode koblinger mellom havn, bane, vei og næringsområder
• er tilpasset til konsekvensene av et klima i endring og ivaretar hensynet til

samfunnssikkerhet og beredskap

Plankartet
Kommuneplankartet er mindre detaljert enn kommuneplanene for de tidligere
kommunene både når det gjelder bruk av spesifiserte arealformål (såkalte underformål)
og hensynssoner. Arealformålene og hensynssonene er tegnet opp med samme
nøyaktighet og detaljeringsnivå i hele kommunen.

Hovedformålet bebyggelse og anlegg benyttes i større grad enn i de tidligere
kommuneplanene.

Deler av Lumberområdet fremmes i to alternativ. Området er under transformasjon til
byutviklingsområder med bolig og noe kontor. Det ene planalternativet er hovedformålet
bebyggelse og anlegg brukt. Dette alternativet legger til rette for fortsatt transformasjon
av Lumberomrädet. I det andre alternativet videreføres arealformålet næring fra
kommuneplanen 2011. Naboskap og hensynet til videreutvikling av Fiskå industriområde
vektlegges.

I tillegg til det formelle plankartet som ligger ved saken er det utarbeidet et digitalt
plankart som også vil være tilgjengelig på nettsida til kommunen - Kristiansand
kommune - Kommuneplanens arealdel. Dette kartet har god lesbarhet og anbefales
benyttet.

Planbestemmelser og retningslinjer
Kommuneplanbestemmelsene supplerer plankartet. Bestemmelsene er juridisk bindene. I
tillegg er det utarbeidet retningslinjer som gir veiledende føringer for plan- og
byggesaksbehandIingen.
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Planbeskrivelsen 
Planbeskrivelsen beskriver formål, hovedinnhold og virkninger, samt hvordan arealdelen 
følger opp overordnede føringer. Konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse av 
kommuneplanens arealdel er en del av planbeskrivelsen og følger som vedlegg. 
 
Konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse 
I henhold til plan- og bygningsloven § 4-2 og §§3-1h og 4-3 er det utarbeidet 
konsekvensutredning (KU) og risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) av nye 
utbyggingsområder i planforslaget. Analysene er utarbeidet som et samlet dokument og 
er et vedlegg til planbeskrivelsen (vedlegg 4). I dokumentet beskrives metode, tema, 
kunnskapsgrunnlag og kriterier som er benyttet i konsekvensutredningen. Konsekvenser 
av hvert av de nye områdene er beskrevet i skjema. Mindre justeringer og 
arealbruksendringer i samsvar med gjeldende reguleringsplaner mm er ikke 
konsekvensutredet. Dette er nærmere beskrevet i kapitel 4.1 oversikt over 
arealendringer i KU/ROS-dokumentet. Samlede konsekvenser og risiko og 
sårbarhetsanalyse av planforslaget framgår av planbeskrivelsen kapittel 5. 
 
Det er også utarbeidet konsekvensutredning av arealinnspill som ikke er innarbeidet i 
planforslaget. (vedlegg 10). 
 
 
Tidligere saksgang 
• Planstrategi for Kristiansand (behandlet i Bystyret 27.11.2019/Songdalen 

kommunestyre 20.3.2019, Kristiansand bystyre 20.3.2019, Søgne kommunestyre 
28.03.2019/ 25.4.2019) klargjør at kommuneplanen for den nye kommunen skal 
utarbeides i to faser:  

o Ny samfunnsdel med overordnet arealstrategi med vedtak innen september 
2020.  

o Deretter starter arbeidet med ny arealdel som skal vedtas 2022. 
• Bystyret behandlet sak - Prinsipper for behandling av detaljreguleringssaker i 

overgangen mellom kommuneplanens samfunnsdel med overordnet arealstrategi og 
ny arealdel, 2.12.2020. 

• Formannskapet vedtok, i møte 20.01.2021, oppstart av arbeidet med 
kommuneplanens arealdel i samsvar med plan- og bygningslovens §11-12 og høring 
og offentlig ettersyn av planprogrammet etter plan- og bygningslovens §11-13. 
Høringsperioden var 22.01.2021 – 19.03.2021. Det kom omkring 200 uttalelser og 
innspill til planarbeidet, herav 150 arealinnspill.  

• Bystyret fastsatte planprogram for arbeidet med arealdelen i møte 26.05.2021, 
bystyresak 128/21. 

• Formannskapet behandlet sak om siling av arealinnspill 13.10.2021 (sak 135/21), 
med ny behandling 3.11.2021 (sak 150.21), pga. habilitet. Denne saken omhandlet 
de ca. 150 arealinnspillene. Grunnlag for silingen var overordnede arealstrategier 
fastsatt i kommuneplanens samfunnsdel vedtatt av bystyret 23.9.2020. 
Formannskapet vedtok at 39 av innspillene skulle siles bort og ikke utredes i det 
videre planarbeidet. 

 
 
Juridisk grunnlag 
Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved 
kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som 
nevnt i loven.  
 
Kommuneplanens arealdel erstatter arealdelen fra de tre tidligere kommunene. Disse 
gjelder som kommunedelplaner inntil de erstattes av ny plan vedtatt av nytt 
kommunestyre, jf. forskrift om sammenslåing av Kristiansand, Songdalen og Søgne 
kommune § 5. 
 

Planbeskrivelsen
Planbeskrivelsen beskriver formål, hovedinnhold og virkninger, samt hvordan arealdelen
følger opp overordnede føringer. Konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse av
kommuneplanens arealdel er en del av planbeskrivelsen og følger som vedlegg.

Konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse
I henhold ti l plan- og bygningsloven $ 4 - 2 0 9 $$3-1h 0g 4-3 er det utarbeidet
konsekvensutredning (KU) og risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) av nye
utbyggingsområder i planforslaget. Analysene er utarbeidet som et samlet dokument og
er et vedlegg ti l planbeskrivelsen (vedlegg 4). I dokumentet beskrives metode, tema,
kunnskapsgrunnlag og kriterier som er benyttet i konsekvensutredningen. Konsekvenser
av hvert av de nye områdene er beskrevet i skjema. Mindre justeringer og
arealbruksendringer i samsvar med gjeldende reguleringsplaner mm er ikke
konsekvensutredet. Dette er nærmere beskrevet i kapitel 4.1 oversikt over
arealendringer i KU/ROS-dokumentet. Samlede konsekvenser og risiko og
sårbarhetsanalyse av planforslaget framgår av planbeskrivelsen kapittel 5.

Det er også utarbeidet konsekvensutredning av arealinnspill som ikke er innarbeidet i
planforslaget. (vedlegg 10).

Tidligere saksgang
• Planstrategi for Kristiansand (behandlet i Bystyret 27.11.2019/Songdalen

kommunestyre 20.3.2019, Kristiansand bystyre 20.3.2019, Søgne kommunestyre
28.03.2019/ 25.4.2019) klargjør at kommuneplanen for den nye kommunen skal
utarbeides i to faser:

o Ny samfunnsdel med overordnet arealstrategi med vedtak innen september
2020.

o Deretter starter arbeidet med ny arealdel som skal vedtas 2022.
• Bystyret behandlet sak - Prinsipper for behandling av detaljreguleringssaker i

overgangen mellom kommuneplanens samfunnsdel med overordnet arealstrategi og
ny arealdel, 2.12.2020.

• Formannskapet vedtok, i møte 20.01.2021, oppstart av arbeidet med
kommuneplanens arealdel i samsvar med plan- og bygningslovens §11-12 og høring
og offentlig ettersyn av planprogrammet etter plan- og bygningslovens §11-13.
Høringsperioden var 22.01.2021 - 19.03.2021. Det kom omkring 200 uttalelser og
innspill t i l planarbeidet, herav 150 arealinnspill.

• Bystyret fastsatte planprogram for arbeidet med arealdelen i møte 26.05.2021,
bystyresak 128/21.

• Formannskapet behandlet sak om siling av arealinnspill 13.10.2021 (sak 135/21),
med ny behandling 3.11.2021 (sak 150.21), pga. habilitet. Denne saken omhandlet
de ca. 150 arealinnspillene. Grunnlag for silingen var overordnede arealstrategier
fastsatt i kommuneplanens samfunnsdel vedtatt av bystyret 23.9.2020.
Formannskapet vedtok at 39 av innspillene skulle siles bort og ikke utredes i det
videre planarbeidet.

Juridisk grunnlag
Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved
kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som
nevnt i loven.

Kommuneplanens arealdel erstatter arealdelen fra de tre tidligere kommunene. Disse
gjelder som kommunedelplaner inntil de erstattes av ny plan vedtatt av nytt
kommunestyre, j f . forskrift om sammenslåing av Kristiansand, Songdalen og Søgne
kommune§ 5.
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Ny plan gjelder dersom det er motstrid mellom ny plan og eldre planer eller 
planbestemmelser med mindre annet er bestemt i den nye planen. Rangordning mellom 
kommuneplanens arealdel, eldre kommunedelplaner og reguleringsplaner framgår av 
kommuneplanbestemmelsene § 1. Her er det fastsatt at eldre kommunedelplaner og 
reguleringsplaner skal gjelde foran kommuneplanens arealdel med en del nærmere 
angitte unntak. Rangordningen mellom planene vil framgå av vedtaket ved 
sluttbehandling av planen i bystyret. 
 
 
Økonomiske konsekvenser  
Investerings- og driftskostnader 
For å klare og følge opp målsettingen om en klimavennlig bystruktur og byutvikling, må 
kommunen prioritere hvordan den bruker sine ressurser. Planforslaget legger opp til at 
kommunen som grunneier og leverandør av tjenester må følge opp målsetningen ved 
selv å utvikle senterområdene, særlig bydelssentrene. Dette gjelder både med tanke på 
kommunal planlegging, oppgradering av teknisk og grønn infrastruktur og lokalisering og 
utvikling av sosial infrastruktur (for eksempel skoler, barnehager og sykehjem) og 
arbeidsplasser. Kommunen må også følge opp kommuneplanens utbyggingsmønster ved 
kjøp og salg av eiendommer, og for utvikling av kommunens eiendommer i tråd med 
føringene i forslaget til kommuneplanen og gjennom samarbeid med private aktører. 
Oppgradering av vann og avløp skal prioriteres i senterområdene hvor kommunen ønsker 
utvikling. 
 
Et utbyggingsmønster med effektiv utnyttelse av teknisk og sosiale infrastruktur er 
økonomisk avgjørende. Lange vann- og avløpsledninger og pumpestasjoner med få 
brukere er kostbart. Boligutvikling i og nær eksisterende sentra gir et godt grunnlag for 
effektiv utnyttelse av vann- og avløpsanleggene. God koordinering mellom oppgradering 
av anleggene og boligutbygging er avgjørende. Tilsvarende gjelder for oppgradering av 
grønnstruktur, kommunalt veinett og gang- og sykkelveinettet.  
 
Prinsippet er at tiltakshaver/utbygger dekker infrastrukturkostnader som kommer som 
følge av et utbyggingstiltak. Økt satsing på senterområder, kommunal planlegging, 
områdemodeller og oppgradering av infrastruktur i prioriterte områder vil ha økonomiske 
konsekvenser for kommunen.  
 
Et godt kundegrunnlag er en forutsetning for videreutvikling av kollektivtilbudet med høy 
frekvens. Bolig- og arbeidsplasser med mange ansatte i og nær sentrene og nær 
busstopp med høy frekvens gir god utnyttelse av investeringer i kollektivtrafikken og 
grunnlag for utbedring av tilbudet. 
 
 
Klima- og miljøkonsekvenser 
I areal- og klimaregnskapet, i planbeskrivelsen kapittel 5.2, framgår det at 
utbyggingsområdene i planforslaget er redusert med 2224 dekar sammenliknet med de 
tre gjeldende kommunedelplanene. 1726 dekar endres fra LNF og grønnstruktur til 
utbyggingsformål og 3950 dekar endres fra utbyggingsformål til LNF eller grønnstruktur. 
Potensielt utslipp av klimagasser som følge av arealbruksendringer vil med denne planen 
reduseres med ca. 65 500 tonn CO2-ekvivalenter. Utbyggingsområdene som er tatt ut i 
planforslaget utgjør ca. 4650 boenheter. Anslagene på utbyggingsområder om ikke er 
detaljregulert er svært usikre estimater, og tallene er trolig urealistisk høye. I tillegg er 
det tatt ut fire områder som i de gjeldende kommunedelplanene har hatt arealformål 
tjenesteyting, ett område med kombinerte grønnstrukturformål og ett massedeponi. 
Områder som er tatt ut er både i kommunalt og privat eie. 
 
Samlede konsekvenser av arealbruksendringer er beskrevet i planbeskrivelsen kapittel 
5.3. Nye næringsområder utgjør de største konsekvensene. Her framgår det at utvidelse 
Mjåvann næringsområde med igjenfylling av Øygardstjønnene, som er fiskeførende, er 
det enkeltområde som har størst negative konsekvenser på naturmangfold. Utfyllingen 
har også negative konsekvenser for vannmiljø, og deler av utvidelsen berører områder av 
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verdi for friluftsliv. Støleheia er det største enkeltområdet som er lagt inn i planforslaget. 
Området er under regulering. Utbygging  her innebærer nedbygging av enkelte områder 
med rikere skogstyper og rødlistearter, myrer og to små vassdrag, større terreng 
inngrep. Utbygging er er også i konflikt med registrerte kulturminner, men det er ingen 
store verdier knyttet ttil disse. 
 
 
Folkehelse 
Flere av grepene i planforslaget er sentrale for å ivareta folkehelsen i bred forstand. 
Planforslaget vektlegger de sosiale møteplassene og grønne innslagene i senterområdene 
og bomiljøene. Kvalitet og tilgjengelighet for alle – på tvers av generasjoner, etnisitet og 
interesser – prioriteres. Nærhet til tjenester og tilbud er en viktig del av tilretteleggingen 
for et aldersvennlig, inkluderende og bærekraftig samfunn. Et variert boligtilbud og 
tilrettelegging for ulike boformer skal sikre boligkarriere og gode levekår i alle bydeler.  
Tilrettelegging for gående og syklende og et godt kollektivtilbud bidrar til bedre helse og 
klima, og gir enklere transportmuligheter og bedre tilgang til tjenester og kulturtilbud for 
grupper i samfunnet som ikke kjører bil. 
 
Overordnet og lokal grønnstruktur med trygge forbindelser til boområdene skal sikres og 
videreutvikles. Dette gir de fleste av kommunens innbyggere god tilgang til 
nærturområder både i marka og langs kysten uten å måtte bruke bil. Kommunen er en 
aktiv tilrettelegger for friluftsliv i strandsonen. En sammenhengende kyststi gjennom hele 
kommunen vil hele befolkningen tilgang til strandsonen. 
 
Det tillates støyfølsomt bruksformål i rød støysone i sentrumsområdene med randsoner. I 
denne sonen tillates det det også unntaksvis bruksformål som er følsom for 
luftforurensning. Det legges inn nye areal til boliger og sentrumsformål på Rosseland 
innenfor områder med kartlagte soner med støy- og luftforurensing. Planforslaget har 
bestemmelser om avbøtende tiltak for å begrense de negative følgene for ny bebyggelse, 
og krav til vurdering av totalbelastning fra flere kilder og samspillseffekten mellom støy 
og luftforurensning. 
 
Utvidelsen av Mjåvann har konflikter med friluftslivsområder. Deler av områdene er 
regulert til friluftsformål og det er stier gjennom området som leder til Vågsbygdmarka. 
Et eventuelt nytt areal til energistasjon ved Grauthelleren ligger i et område regulert til 
friluftsformål. I konsekvensutredningen framgår det at reguleringsplaner for områdene 
må ivareta løsninger for å sikre muligheter for friluftsliv, slik det er i gjeldende løsninger 
og reguleringsplaner for området. Utvidelsen av næringsområde på Langemyr er en del 
av Bymarka, og verdsatt som svært viktig friluftslivsområde. Planforslaget innebærer 
ellers ingen større konflikter med friluftslivsområder eller viktig grønnstruktur. 
 
 
Medvirkning med innbyggere/brukerrepresentanter 
Innbyggere, næringsaktører, interesseorganisasjoner, grunneiere og myndigheter har 
gitt innspill på temaer og tiltak i ulike faser av planarbeidet og gjennom dialog- og 
medvirkningsarenaer.  
 
Høringsperioden for planprogrammet og frist for å komme med innspill til planarbeidet 
var 22.01.2021 – 19.03.2021. Det kom omkring 200 uttalelser og innspill til 
planarbeidet. Innspillene omfatter både forslag til endringer av planprogrammet, 
generelle innspill til planarbeidet og omkring 150 innspill til endret arealbruk/nye 
utbyggingsområder. 
 
Dialog og medvirkningsaktiviteter er gjennomført parallelt med utarbeidelse av 
fagnotater og planforslaget. På grunn av Covid-19 ble mange medvirkningsaktiviteter 
gjennomført digitalt. Sentrale temaer i medvirkningen var stedskvaliteter, gode bo- og 
nærmiljø, næringsutvikling, primærnæringer og mobilitet og bærekraftig utvikling. 
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Gruppene som har utarbeidet fagnotatene har også gått gjennom arealrelevante innspill 
fra medvirkning til kommuneplanens samfunnsdel. 
 
Medvirkning fra barn og unge i samfunnsdelen er benyttet som del av 
kunnskapsgrunnlaget i planarbeidet. Medvirkning med barn og unge i arealdelen er 
knyttet til barnas oppvekstmiljø, herunder natur og miljø, lek og møteplasser, bygde 
omgivelser og trafikkforhold. Innspillene viser at barn og unge er opptatt av møteplasser 
hvor det er trygt å treffes, god tilgang til grønt- og rekreasjonsområder, forbindelser som 
gjør det lettvint og trygt å bevege seg i nærmiljøet, samt et variert idretts- og 
kulturtilbud. Vedlegg 8 oppsummerer medvirkningsaktivitetene. 
 
 
Uttalelser fra rådene  
Studentrådet og seniorrådet gav høringsuttalelser til planprogrammet og generelle 
innspill til planarbeidet.  
 
Studentrådet er særlig opptatt av trygge og prisvennlige boliger, bærekraftige løsninger 
og matsikkerhet, sikring av grøntområder av ulike størrelser som møteplasser og 
turområder, kollektivtransporttilbudet og bro over Otra.  
 
Seniorrådet sin uttalelse berører flere tema og omhandler blant annet forholdet til de 
gjeldende kommunedelplanene kommunene og innspill om å tilrettelegge for varierte 
boliger i hele kommunen. 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. 
 
De kommunale rådene fikk egne orienteringer under høring av planprogrammet og før  
ferdigstillelse av planforslaget. Det planlegges også orientering under offentlig ettersyn. 
Det er gitt få tilbakemeldinger under orienteringene. Ungdommens bystyres 
arbeidsutvalg uttrykte behov for møteplasser tilpasset ungdommer. Seniorrådet var 
opptatt av senterstruktur og medvirkning med eldre. Rådet for funksjonshemmede 
ønsket en egen gjennomgang av den nye landskapsnormen. 
 
 
Barn og unges interesser  
Konsekvensutredningen av de nye utbyggingsområdene, viser at konsekvensene for barn 
og unge er 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. 
Transformasjon av næringsområdene på Bosmyrkollen og Tinnheia kan ha positiv 
virkning for barn- og unges interesser, da disse områdene blir mer tilgjengelige. Barn og 
unges interesser knyttet til deler av utvidelsen av Mjåvann næringsområde vurderes 
nærmere i pågående reguleringsarbeid. 
 
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.  
 
Barn og unges representant har laget en uttalelse knyttet til landskapsnormen som følger 
saken (vedlegg 11). 
 
For å unngå duplisering av områder til møteplasser, opphold og lek vil deler av 
skolegårder kunne inngå i et lokalparktilbud der dette er hensiktsmessig. Skolens 
råderett over skolegårdene i skoletiden er viktig. Det er derfor lagt vekt på at det skal 
være leketilbud også utenfor skolegårdene i skoletiden. Dette er ivaretatt i 
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landskapsnormen og forankret i kommuneplanbestemmelsene. Hensikten med 
landskapsnormen og kommuneplanens bestemmelser er at dette skal danne ramme for 
utvikling av et godt tilbud til barn og unge. Normen vil danne grunnlag for gode 
medvirkningsprosesser på reguleringsplannivå der barn og unge vil kunne forholde seg til 
sine fysiske omgivelsene i nærmiljøet. Ved høring av kommuneplanen oppfordres barn og 
unge særskilt til å uttale seg til landskapsnormen og kommuneplanbestemmelse § 22 om 
møteplasser, parker, lek og idrettsanlegg. 
 
 
Innspill til planarbeidet  
Høringsperioden for planprogrammet og frist for å komme med innspill til planarbeidet 
var 22.01.2021 – 19.03.2021. Det kom omkring 200 uttalelser og innspill til 
planarbeidet. Innspillene omfatter både forslag til endringer av planprogrammet, 
generelle innspill til planarbeidet og omkring 150 innspill til endret arealbruk/nye 
utbyggingsområder.  
 
Innspillene som omhandlet planprogrammet ble vurdert ved fastsetting av 
planprogrammet 26.05. 2021 (bystyresak 128/21), og omtales ikke her.  
 
Vurderinger og anbefalinger knyttet til arealinnspillene er omtalt nedenfor. 
 
De generelle innspillene omhandler mange ulike tema. Nedenfor følger en kort 
oppsummering av de generelle innspillene til planarbeidet og en generell vurdering av 
hvordan planforslaget ivaretar disse. I vedlegg 9 er hvert enkelt av de generelle 
innspillene oppsummert og kommentert. Her framgår det hvordan innspillene er vurdert 
og ivaretatt i planforslaget. Enkelte tema er særlig omtalt i beskrivelsen av planforslaget 
foran.  
 
 
Kort tematisk oppsummering av de generelle høringsinnspillene  
Statsforvalteren har ansvar for et bredt spekter med interesser og har gitt innspill som 
skal sikre en arealutvikling som bygger opp under målet om utvikling av et sosialt 
rettferdig lavutslippssamfunn. Tema som de tar opp er medvirkning og barn og unges 
interesser i planarbeidet, boligsosiale forhold, senter- og stedsutvikling, næring og 
handel, fortetting i eksisterende boligområder, forsiktighet med spredt boligbygging i 
LNF-områder, kartlegging av friluftsområder, landbrukshensyn og vern av matjord, 
naturmangfold, planlegging i sjøområdene og fortetting i strandsonen, vann og vassdrag, 
om tilfredsstillende avløpsanlegg, samfunnssikkerhet og beredskap, støy og 
luftforurensning, klimatilpasning og naturfare og utredningsprogram for 
konsekvensutredning av nye utbyggingsområder.  
 
Også Fylkeskommunen har flere interesser de skal ivareta og tar opp mange av de 
samme forholdene som Statsforvalteren og kommer med konkrete innspill til hvordan 
deres interesse bør ivaretas. Fylkeskommunen har også et særlig ansvar for 
kulturminnevern og har flere innspill knyttet til dette. Videre vektlegger fylkeskommunen 
Kristiansand sin rolle som landsdelssenter og å ivareta funksjoner som har betydning for 
landsdelen og regionen. 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.  
 
Statens vegvesen viser til transportplanleggingens betydning for å oppnå kommunens 
mål om klimakutt, folkehelse og ivaretaking av natur. Vegvesenet vektlegger at det må 
sikres areal til holdeplasser/kollektivknutepunkt for kollektivtrafikken. Flere veger i 
Kristiansand er viktige for å ivareta samfunnssikkerhet og beredskap. Vegvesenet ønsker 
at samfunnssikkerheten blir grundigere omtalt og definert som et eget mål. Videre 
anbefaler de at toget, og kollektivtransporten til Kjevik må inn i kollektivplanleggingen.  
 

landskapsnormen og forankret i kommuneplanbestemmelsene. Hensikten med
landskapsnormen og kommuneplanens bestemmelser er at dette skal danne ramme for
utvikling av et godt tilbud til barn og unge. Normen vil danne grunnlag for gode
medvirkningsprosesser på reguleringsplannivå der barn og unge vil kunne forholde seg til
sine fysiske omgivelsene i nærmiljøet. Ved høring av kommuneplanen oppfordres barn og
unge særskilt ti l å uttale seg til landskapsnormen og kommuneplanbestemmelse§ 22 om
møteplasser, parker, lek og idrettsanlegg.

I n n s p i l l t i l p lanarbeidet
Høringsperioden for planprogrammet og frist for å komme med innspill ti l planarbeidet
var 22.01.2021 - 19.03.2021. Det kom omkring 200 uttalelser og innspill t i l
planarbeidet. Innspillene omfatter både forslag til endringer av planprogrammet,
generelle innspill t i l planarbeidet og omkring 150 innspill ti l endret arealbruk/nye
utbyggingsområder.

Innspillene som omhandlet planprogrammet ble vurdert ved fastsetting av
planprogrammet 26.05. 2021 (bystyresak 128/21), og omtales ikke her.

Vurderinger og anbefalinger knyttet til arealinnspillene er omtalt nedenfor.

De generelle innspillene omhandler mange ulike tema. Nedenfor følger en kort
oppsummering av de generelle innspillene til planarbeidet og en generell vurdering av
hvordan planforslaget ivaretar disse. I vedlegg 9 er hvert enkelt av de generelle
innspillene oppsummert og kommentert. Her framgår det hvordan innspillene er vurdert
og ivaretatt i planforslaget. Enkelte tema er særlig omtalt i beskrivelsen av planforslaget
foran.

Kort tematisk oppsummering av de generelle høringsinnspillene
Statsforvalteren har ansvar for et bredt spekter med interesser og har gitt innspill som
skal sikre en arealutvikling som bygger opp under målet om utvikling av et sosialt
rettferdig lavutslippssamfunn. Tema som de tar opp er medvirkning og barn og unges
interesser i planarbeidet, boligsosiale forhold, senter- og stedsutvikling, næring og
handel, fortetting i eksisterende boligområder, forsiktighet med spredt boligbygging i
LNF-omräder, kartlegging av friluftsområder, landbrukshensyn og vern av matjord,
naturmangfold, planlegging i sjøområdene og fortetting i strandsonen, vann og vassdrag,
om tilfredsstillende avløpsanlegg, samfunnssikkerhet og beredskap, støy og
luftforurensning, klimatilpasning og naturfare og utredningsprogram for
konsekvensutredning av nye utbyggingsområder.

Også Fylkeskommunen har flere interesser de skal ivareta og tar opp mange av de
samme forholdene som Statsforvalteren og kommer med konkrete innspill t i l hvordan
deres interesse bør ivaretas. Fylkeskommunen har også et særlig ansvar for
kulturminnevern og har flere innspill knyttet til dette. Videre vektlegger fylkeskommunen
Kristiansand sin rolle som landsdelssenter og å ivareta funksjoner som har betydning for
landsdelen og regionen. 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.

Statens vegvesen viser til transportplanleggingens betydning for å oppnå kommunens
mål om klimakutt, folkehelse og ivaretaking av natur. Vegvesenet vektlegger at det må
sikres areal til holdeplasser/kollektivknutepunkt for kollektivtrafikken. Flere veger i
Kristiansand er viktige for å ivareta samfunnssikkerhet og beredskap. Vegvesenet ønsker
at samfunnssikkerheten blir grundigere omtalt og definert som et eget mål. Videre
anbefaler de at toget, og kollektivtransporten til Kjevik må inn i kollektivplanleggingen.
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Bane Nor spiller inn at det kan være aktuelt med dobbeltspor mellom Langemyr og 
Kristiansand stasjon og ber kommunen vurdere om økt trafikk på jernbane kan være et 
middel for å nå målene om reduserte klimagassutslipp.  
 
Kystverket varslet ved oppstart av planarbeidet at de vurderer innsigelse på planforslag 
som ikke ivaretar hensynet til effektiv havnevirksomhet.  
 
Kristiansand havn understreker betydningen av god tilgang på arealer for å kunne tilby 
tjenester som er nødvendig for nye industrier som offshore vind, CO2-fangst, 
batterifabrikk, hydrogen med mer. Havna vil tilby fiskerinæringen gode 
rammebetingelser, men savner konkretisering av næringens behov.  
 
Lillesand kommune ønsker samarbeid om arealbruken i grenseområdene mellom 
kommunene.  
 
Fiskeridirektoratet mener at sjøarealer bør inkluderes i arealdelen med tydelig angivelse 
av viktige og prioriterte områder herunder fiske- og gyteområder.  
 
Forsvarsbygg etterlyser omtale av deres interesser i planprogrammet. Dette samme gjør 
Direktoratet for mineralforvaltning.  
 
NVE har innspill om hvordan kommuneplanen skal ivareta hensynet til flom og ras og 
skred. 
 
Avinor minner om restriksjonsplanen som skal ivareta flysikkerheten og uttaler at de 
vurdere å gjøre bruk av ytterligere tiltak i forbindelse med høring av planen dersom 
innspillet ikke følges opp.  
 
Mattilsynet er opptatt av å sikre god drikkevannsforsyning.  
 
Agder energi nett uttaler at 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. Kraftnettet som skal til for å få dette til vies lite oppmerksomhet.  
 
Agder energi varme er opptatt av god forvaltning av energiressurser og uttaler at 
strømnettet ikke bør benyttes til oppvarming som kunne vært dekket av fjernvarme.  
 
Statnett gir en oversikt over deres kraftanlegg og hvordan disse må ivaretas i planen.  
 
Avfall sør anmoder om at avfallsløsning i utbyggingsområder løftes inn i 
kommuneplanens arealdel.  
 
De store næringsforeningene og bedrifter mm (NHO, Næringsforeningen i Kristiansands-
regionen, Kvadraturen Gårdeierforening og Kvadraturforeningen, Sørlandsparken 
næringsforening, Sørlandssenteret AS, Kristiansand skogeigarlag, Kristiansand bondelag, 
Glencore Nikkelverk, Mjåvann industriområde AS/Mjåvann næringspark AS, KNAS, Oksøy 
eiendom, Dyreparken utvikling AS, Flekkerøy bygg, Greenstat Energy as) 
har gitt nyttige innspill knyttet til næringsutvikling og interessene som de ivaretar 
herunder konkrete innspill knyttet til Kvadraturen, Sørlandsparken, Sørlandssenteret, 
Dyreparken, Mjåvann og Lohnelier. Enkelte av disse har også sendt inn konkrete 
arealinnspill. 
 
Universitetet i Agder savner en oppmerksomhet og strategisk tilnærming knyttet til 
mulighetene som ligger i å være en attraktiv studieby og en aktiv vertsby for 
universitetet.  
 
Velforeninger har spilt inn forhold knyttet til sine nærmiljøer og bydeler. Det samme har 
foreldreutvalg ved skolene.  
 

Bane Nor spiller inn at det kan være aktuelt med dobbeltspor mellom Langemyr og
Kristiansand stasjon og ber kommunen vurdere om økt trafikk på jernbane kan være et
middel for å nå målene om reduserte klimagassutslipp.

Kystverket varslet ved oppstart av planarbeidet at de vurderer innsigelse på planforslag
som ikke ivaretar hensynet til effektiv havnevirksomhet.

Kristiansand havn understreker betydningen av god tilgang på arealer for å kunne tilby
tjenester som er nodvendig for nye industrier som offshore vind, CO,-fangst,
batterifabrikk, hydrogen med mer. Havna vil tilby fiskerinæringen gode
rammebetingelser, men savner konkretisering av næringens behov.

Lillesand kommune ønsker samarbeid om arealbruken i grenseområdene mellom
kommunene.

Fiskeridirektoratet mener at sjøarealer bør inkluderes i arealdelen med tydelig angivelse
av viktige og prioriterte områder herunder fiske- og gyteområder.

Forsvarsbygg etterlyser omtale av deres interesser i planprogrammet. Dette samme gjør
Direktoratet for mineralforvaltning.

NVE har innspill om hvordan kommuneplanen skal ivareta hensynet til flom og ras og
skred.

Avinor minner om restriksjonsplanen som skal ivareta flysikkerheten og uttaler at de
vurdere å gjøre bruk av ytterligere tiltak i forbindelse med høring av planen dersom
innspillet ikke følges opp.

Mattilsynet er opptatt av å sikre god drikkevannsforsyning.

Agder energi nett uttaler at 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. Kraftnettet som skal til for å få dette til vies lite oppmerksomhet.

Agder energi varme er opptatt av god forvaltning av energiressurser og uttaler at
strømnettet ikke bør benyttes til oppvarming som kunne vært dekket av fjernvarme.

Statnett gir en oversikt over deres kraftanlegg og hvordan disse må ivaretas i planen.

Avfall sør anmoder om at avfallsløsning i utbyggingsområder løftes inn i
kommuneplanens arealdel.

De store næringsforeningene og bedrifter mm (NHO, Næringsforeningen i Kristiansands-
regionen, Kvadraturen Gårdeierforening og Kvadraturforeningen, Sørlandsparken
næringsforening, Sørlandssenteret AS, Kristiansand skogeigarlag, Kristiansand bondelag,
Glencore Nikkelverk, M j v a n n industriomräde AS/Mjävann neringspark AS, KNAS, Oksoy
eiendom, Dyreparken utvikling AS, Flekkerøy bygg, Greenstat Energy as)
har gitt nyttige innspill knyttet til næringsutvikling og interessene som de ivaretar
herunder konkrete innspill knyttet til Kvadraturen, Sørlandsparken, Sørlandssenteret,
Dyreparken, Mjävann og Lohnelier. Enkelte av disse har også sendt inn konkrete
arealinnspill.

Universitetet i Agder savner en oppmerksomhet og strategisk tilnærming knyttet til
mulighetene som ligger i å være en attraktiv studieby og en aktiv vertsby for
universitetet.

Velforeninger har spilt inn forhold knyttet til sine nærmiljøer og bydeler. Det samme har
foreldreutvalg ved skolene.
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Flere organisasjoner knyttet til naturvern har gitt sine innspill om å blant annet ivareta 
naturmangfoldet. Det er også kommet generelle innspill fra enkeltpersoner. 
 
 
Vurdering av de generelle innspillene 
Kommunedirektøren vurderer at innspillene de offentlige myndighetene er godt ivaretatt i 
planforslaget. Innspillene fra Statsforvalteren, fylkeskommunen, Statens vegvesen og 
Bane Nor tar opp temaer som er sentrale i statlig planretningslinjer for bolig- areal- og 
transportplanlegging og tråd med nasjonale forventninger til kommunal og regional 
planlegging. Disse ligger også til grunn for planforslaget som prioriterer videreutvikling, 
fortetting og transformasjon i og nær senterområdene, fordelt over hele kommunen, 
framfor fortsatt byspredning. 
 
Planforslaget legger til rette for å videreutvikle kommunen som et attraktivt 
landsdelssenter for innbyggere, studenter, tilreisende og for rekrutering av arbeidskraft, 
samtidig som det tilrettelegges for utvikling av senterområder og nærmiljøer med god 
kvalitet. 
 
Rett virksomhet på rett plass legges til grunn for lokalisering av arbeidsplasser. Dette 
innebærer lokalisering av næringsvirksomheter etter funksjon og type transportbehov. 
Samtidig som det er lagt stor vekt på å tilrettelegge for ny næringsutvikling med behov 
for tilgang på elektrisk kraft og annen infrastruktur. 
 
Flere fagmyndigheter har hatt konkrete innspill til hensynssoner og bestemmelser som 
skal ivareta fagområder som de har ansvar for. Kommunen har valgt et plangrep der 
hensynssone er benyttet på områder med dokumentert fare og områder som er båndlagt 
etter eget lovverk. Andre viktige tema som må hensyntas i videre plan- og 
byggesaksbehandling er vist i temakart. Bestemmelser, retningslinjer og 
planbeskrivelsen utdyper hensynsoner og temakart. For tema som oppdateres 
fortløpende, vil siste oppdaterte kunnskap brukes. Eksempel på dette er oppdaterte ras- 
og flomkart, nye støy- og luftsone data, nytt kart over sulfidholdige bergarter og ny 
kartlegging av naturmangfold. Kommunedirektøren vurderer at dette grepet ivaretar 
hensynet til sektorinteressene på en god måte. 
 
 
Vurderinger og anbefalinger arealinnspill  
De 150 arealinnspillene 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.  
 
Arealinnspillene som ikke ble silt bort er konsekvensutredet, unntaket er arealinnspill 
som er i tråd med de gjeldene kommunedelplanene. Disse er videreført i planforslaget. 
Kommunen har også mottatt arealinnspill som oppfølging av dialogmøter med 
næringslivet, etter at silingssaken ble behandlet.  
 
Rundt 100 innspill er konsekvensutredet. Konsekvensutredningen omfatter både 
arealinnspillene, som ikke ble silt bort, og nye utbyggingsområder foreslått av 
administrasjonen. Som følge av arealinnspillene er det foreslått å endre arealformålet på 
36 enkeltområder, på totalt 2226 dekar. 
 
Tabellen nedenfor viser arealinnspill som er innarbeidet i planforslaget, samt kommunens 
egne forslag til arealendringer. Områdene tas enten inn i sin helhet eller bare deler av 
innspillet tas inn. Eksterne arealinnspill har nummer tilsvarende saksnummer i 
saksbehandlingssystemet. Kommunens egne arealinnspill har fått betegnelsen KK-1 til 
KK-13 som nummer i lista. 
  

Flere organisasjoner knyttet til naturvern har gitt sine innspill om å blant annet ivareta
naturmangfoldet. Det er også kommet generelle innspill fra enkeltpersoner.

Vurdering av de generelle innspillene
Kommunedirektøren vurderer at innspillene de offentlige myndighetene er godt ivaretatt i
planforslaget. Innspillene fra Statsforvalteren, fylkeskommunen, Statens vegvesen og
Bane Nor tar opp temaer som er sentrale i statlig planretningslinjer for bolig- areal- og
transportplanlegging og tråd med nasjonale forventninger til kommunal og regional
planlegging. Disse ligger også til grunn for planforslaget som prioriterer videreutvikling,
fortetting og transformasjon i og nær senterområdene, fordelt over hele kommunen,
framfor fortsatt byspredning.

Planforslaget legger til rette for å videreutvikle kommunen som et attraktivt
landsdelssenter for innbyggere, studenter, tilreisende og for rekrutering av arbeidskraft,
samtidig som det tilrettelegges for utvikling av senterområder og nærmiljøer med god
kvalitet.

Rett virksomhet på rett plass legges til grunn for lokalisering av arbeidsplasser. Dette
innebærer lokalisering av næringsvirksomheter etter funksjon og type transportbehov.
Samtidig som det er lagt stor vekt på å tilrettelegge for ny næringsutvikling med behov
for tilgang på elektrisk kraft og annen infrastruktur.

Flere fagmyndigheter har hatt konkrete innspill t i l hensynssoner og bestemmelser som
skal ivareta fagområder som de har ansvar for. Kommunen har valgt et plangrep der
hensynssone er benyttet på områder med dokumentert fare og områder som er båndlagt
etter eget lovverk. Andre viktige tema som må hensyntas i videre plan- og
byggesaksbehandling er vist i temakart. Bestemmelser, retningslinjer og
planbeskrivelsen utdyper hensynsaner og temakart. For tema som oppdateres
fortløpende, vil siste oppdaterte kunnskap brukes. Eksempel på dette er oppdaterte ras-
og flomkart, nye støy- og luftsone data, nytt kart over sulfidholdige bergarter og ny
kartlegging av naturmangfold. Kommunedirektøren vurderer at dette grepet ivaretar
hensynet til sektorinteressene på en god måte.

Vurderinger og anbefalinger arealinnspill
De 150 arealinnspillene 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.

Arealinnspillene som ikke ble silt bort er konsekvensutredet, unntaket er arealinnspill
som er i tråd med de gjeldene kommunedelplanene. Disse er videreført i planforslaget.
Kommunen har også mottatt arealinnspill som oppfølging av dialogmøter med
næringslivet, etter at silingssaken ble behandlet.

Rundt 100 innspill er konsekvensutredet. Konsekvensutredningen omfatter både
arealinnspillene, som ikke ble silt bort, og nye utbyggingsområder foreslått av
administrasjonen. Som følge av arealinnspillene er det foreslått å endre arealformålet på
36 enkeltområder, på totalt 2226 dekar.

Tabellen nedenfor viser arealinnspill som er innarbeidet i planforslaget, samt kommunens
egne forslag til arealendringer. Områdene tas enten inn i sin helhet eller bare deler av
innspillet tas inn. Eksterne arealinnspill har nummer tilsvarende saksnummer i
saksbehandlingssystemet. Kommunens egne arealinnspill har fått betegnelsen KK-1 til
KK-13 som nummer i lista.
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Nummer Sted Hovedformål i gjeldende 
kommunedelplaner  

Nytt arealformål  

60 Bosmyrkollen, 
Vågsbygd 

Næringsvirksomhet I hovedsak endret til bebyggelse og 
anlegg 

63 Høielia 19, Mosby LNF Endret til bebyggelse og anlegg 
66 og  
306 

Hannevikbukta, 
Vågsbygd 

Kombinert formål i sjø 
eller vassdrag og 
grønnstruktur 

Endret til næringsvirksomhet 

97 Auglandsbukta, 
Vågsbygd 

Grønnstruktur Del av innspillet endret til bebyggelse og 
anlegg  

106 Mjåvann 
industriområde 

LNF Deler av innspillet endret til 
næringsvirksomhet  

119 Oftenes, Søgne LNF Del av innspillet endret til bebyggelse og 
anlegg 

120 Oddernes Gartneri, 
Lund 

LNF I hovedsak endret til bebyggelse og 
anlegg 

125 Stålveien 1-17, 
Tinnheia 

Næringsvirksomhet Endret til bebyggelse og anlegg 

132     Grauthelleren, ved 
kryss E39 

LNF Mindre del av innspillet endret til 
bebyggelse og anlegg 

157 Songdalsveien 211, 
Hortemo 

Næringsvirksomhet Endret til bebyggelse og anlegg 

182 Røyrås Treindustri, 
Finsland 

LNF, LNF spredt bolig, 
fritids, og 
næringsbebyggelse 

Del av innspillet endret til 
næringsvirksomhet 

183 Rosseland park Næringsvirksomhet, 
reguleringsplan skal 
fortsatt gjelde 

Endret til bebyggelse og anlegg 

184 Rosseland senter Forretning Endret til sentrumsformål 
186 Langemyr, Dalane LNF Del av innspillet endret til 

næringsvirksomhet 
199 Knarrevik, Søm Næringsvirksomhet Del av innspillet endret til bebyggelse og 

anlegg 
199, 201, 
227 

Støodden NS7, 
Søm 

Næringsvirksomhet Mindre del av innspillet (eksisterende 
boliger) endret til bebyggelse og anlegg  

216 Andåstangen 53, 
Flekkerøy 

LNF Del av innspillet endret til bebyggelse og 
anlegg 

222 Østerøya 109, 
Flekkerøy 

LNF Endret til bebyggelse og anlegg 

262 og 287 
KK-7-10 

Søm Grønnstruktur Del av innspillene endret til bebyggelse 
og anlegg 

266 Strai Kjøkken, Strai LNF Endret til næringsvirksomhet 
304 Kristiansand 

Dyrepark 
LNF Deler endret til fritids- og turistformål 

KK-1 Støleheia LNF Endret til næringsvirksomhet  
KK-2 
 
 

Lauvslandsmoen, 
Finsland 

LNF, LNF-spredt, 
boligbebyggelse, 
næringsvirksomhet 

Endret til LNF areal for spredt bolig- 
fritids- eller næringsbebyggelse 

KK-3 Ve, Tveit LNF Endret til LNF areal for spredt bolig- 
fritids- eller næringsbebyggelse 

KK-4 og 54 Tofte, Søgne vest LNF Endret til LNF areal for spredt bolig- 
fritids- eller næringsbebyggelse 

KK-5 Sukkevann 
idrettspark, 
Randesund 

LNF Endret til idrettsanlegg 

KK-6 Auglandstjønn  
Barnehage, 
Vågsbygd 

LNF Endret til offentlig og privat 
tjenesteyting 

KK-11 Mosby sentrum LNF Endret til bebyggelse og anlegg 
KK-12 Randesundsheimen, 

Randesund 
Grønnstruktur Endret til bebyggelse og anlegg 

KK-13 Søgne hovedkirke. 
Lunde 

LNF Grav- og urnelund 

 
Konsekvensvurdering av arealinnspill som ikke er innarbeidet i planforslaget framgår av 
vedlegg 10.  
 
  

Nummer Sted Hovedformål i gjeldende Nytt arealformäl
kommunedelplaner

60 Bosmyrkollen, Næringsvirksomhet I hovedsak endret t i l bebyggelse og
Vägsbygd anlegg

63 Hoielia 19, Mosby LNF Endret t i l bebyqqelse oq anleqq
66 og Hannevikbukta, Kombinert formäl i sjo Endret t i l næringsvirksomhet
306 Vägsbygd eller vassdrag og

qronnstruktur
97 Auglandsbukta, Grønnstruktur Del av innspillet endret t i l bebyggelse og

Vägsbygd anlegg
106 Mjävann LNF Deler av innspillet endret t i l

industriomräde naerinasvirksom het
119 Oftenes, Søgne LNF Del av innspillet endret t i l bebyggelse og

anleaa
120 Oddernes Gartneri, LNF I hovedsak endret t i l bebyggelse og

Lund anleqq
125 Stälveien 1-17, Næringsvirksomhet Endret t i l bebyggelse og anlegg

Tinnheia
132 Grauthelleren, ved LNF Mindre del av innspillet endret t i l

krvss E39 bebyaaelse oa anleaa
157 Songdalsveien 211, Næringsvirksomhet Endret t i l bebyggelse og anlegg

Hortemo
182 Royräs Treindustri, LNF, LNF spredt bolig, Del av innspillet endret t i l

Finsland fritids, og næringsvirksom het
naerinqsbebyqaelse

183 Rosseland park Næringsvirksomhet, Endret t i l bebyggelse og anlegg
reguleringsplan skal
fortsatt qielde

184 Rosseland senter Forretning Endret t i l sentrumsformål
186 Langemyr, Dalane LNF Del av innspillet endret t i l

naerinasvirksom het
199 Knarrevik, Søm Næringsvirksomhet Del av innspillet endret t i l bebyggelse og

anlegg
199, 201, Støodden NS7, Næringsvirksomhet Mindre del av innspillet (eksisterende
227 Søm boliqer) endret t i l bebyqaelse oq anleqa
216 Andästangen 53, LNF Del av innspillet endret t i l bebyggelse og

Flekkerøy anleqq
222 Østerøya 109, LNF Endret t i l bebyggelse og anlegg

Flekkerøy
262 og 287 Søm Grønnstruktur Del av innspillene endret t i l bebyggelse
KK-7-10 oa anleaa
266 Strai Kjokken, Strai LNF Endret t i l nerinasvirksomhet
304 Kristiansand LNF Deler endret t i l fritids- og turistformål

Dyrepark
KK-1 Støleheia LNF Endret t i l nerinasvirksomhet
KK-2 Lauvslandsmoen, LNF, LNF-spredt, Endret t i l LNF areal for spredt bolig-

Finsland boligbebyggelse, fritids- eller næringsbebyggelse
naerinasvirksomhet

KK-3 Ve, Tveit LNF Endret t i l LNF areal for spredt bolig-
fritids- eller nærinqsbebyqqelse

KK-4 og 54 Tofte, Søgne vest LNF Endret t i l LNF areal for spredt bolig-
fritids- eller naerinqsbebyqqelse

KK-5 Sukkevann LNF Endret t i l idrettsanlegg
idrettspark,
Randesund

KK-6 Auglandstjønn LNF Endret t i l offentlig og privat
Barnehage, tjenesteyting
Vägsbygd

KK-11 Mosby sentrum LNF Endret til bebvaaelse oa anleaa
KK-12 Randesundsheimen, Grønnstruktur Endret t i l bebyggelse og anlegg

Randesund
KK-13 Søgne hovedkirke. LNF Grav- og urnelund

Lunde

Konsekvensvurdering av arealinnspill som ikke er innarbeidet i planforslaget framgår av
vedlegg 10.
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Konklusjon (jf. forslag til vedtak) 
Kommunedirektøren vurderer at forslaget til kommuneplanens arealdel følger opp plan- 
og bygningsloven, kommuneplanens samfunnsdel, FNs 17 bærekraftsmål, overordnede 
føringer gitt gjennom nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, 
statlige planretningslinjer og regionale planer. Felles for disse er at de inneholder 
prinsipper for planarbeidet om utvikling av attraktive byer, tettsteder og lokalsamfunn, 
utvikling av bærekraftige transportløsninger og bærekraftig verdiskapning.  
 
Målet om å redusere klimagassutslippene er gjennomgående tema i planen. Fortetting og 
transformasjon bidrar til å redusere CO2-utslipp, byspredning og behovet for å ta i bruk 
landbruk-, natur og friluftsområder til utbyggingsformål. Senter- og stedsutvikling med 
god tilgjengelighet mellom boliger, tjenester og møteplasser imøtekommer målsettingene 
om reduserte klimagassutslipp ved å videreutvikle Kristiansand som en attraktiv 
kommune å bo, studere og arbeide i, skape arbeidsplasser og tiltrekke seg kompetent 
arbeidskraft. 
 

Konklusjon ( j f . forslag til vedtak)
Kommunedirektøren vurderer at forslaget til kommuneplanens arealdel følger opp plan-
og bygningsloven, kommuneplanens samfunnsdel, FNs 17 baerekraftsmäl, overordnede
føringer gitt gjennom nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging,
statlige planretningslinjer og regionale planer. Felles for disse er at de inneholder
prinsipper for planarbeidet om utvikling av attraktive byer, tettsteder og lokalsamfunn,
utvikling av bærekraftige transportløsninger og bærekraftig verdiskapning.

Målet om å redusere klimagassutslippene er gjennomgående tema i planen. Fortetting og
transformasjon bidrar til ä redusere CO,-utslipp, byspredning og behovet for ä ta i bruk
landbruk-, natur og friluftsområder til utbyggingsformål. Senter- og stedsutvikling med
god tilgjengelighet mellom boliger, tjenester og møteplasser imøtekommer målsettingene
om reduserte klimagassutslipp ved å videreutvikle Kristiansand som en attraktiv
kommune å bo, studere og arbeide i, skape arbeidsplasser og tiltrekke seg kompetent
arbeidskraft.
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