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KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR KRISTIANSAND 2023-
2034 -  FØRSTEGANGSBEHANDLING 
 

FORMANNSKAPET HAR BEHANDLET SAKEN I MØTE 12.10.2022 SAK 110/22 
 

Formannskapets vedtak: 
 

 
1. 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, 

(Enst.) 
 med følgende endringer: 
 
2.  Skolegårder er ikke lokalpark eller friområde, og skal ikke reguleres til, 

inngå i eller regnes som en del av det samlede lokalparktilbudet. Tekst i 
kommune-plan, bestemmelser, retningslinjer samt landskapsnorm rettes i 
tråd med dette. 

(11/4) 
 
3. Jordvern: LINNEGRØVAN 27 da dyrka mark foreslås omregulert fra 

næringsområde til LNF. 
(Enst.) 
 
4. Næringsområder vi ønsker inn i planen. 122 Bringeheia/Toftelandslier. 
(11/4) 
 
5. Næringsområder vi ønsker inn i planen. 297A Borgeheia. 
(11/4) 
 
6. Næringsområder vi ønsker inn i planen. 297B Sørlandsparken Øst. 
(12/3) 
 
7. Støodden N1 fra sjøretta næring endres til bebyggelse og anlegg. 
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1. 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,

(Enst.)
med følgende endringer:

2. Skolegårder er ikke lokalpark eller friområde, og skal ikke reguleres til,
inngå i eller regnes som en del av det samlede lokalparktilbudet. Tekst i
kommune-plan, bestemmelser, retningslinjer samt landskapsnorm rettes i
tråd med dette.

(11/4)

3. Jordvern: LINNEGRØVAN 27 da dyrka mark foreslås omregulert fra
næringsområde til LNF.

(Enst.)

4. Næringsområder vi ønsker inn i planen. 122 Bringeheia/Toftelandslier.
(11/4)

5. Næringsområder vi ønsker inn i planen. 297A Borgeheia.
(11/4)

6. Næringsområder vi ønsker inn i planen. 297B Sørlandsparken Øst.
(12/3)

7. Støodden Nl fra sjøretta næring endres til bebyggelse og anlegg.
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(11/4) 
 
8. Nodeland Syd tas inn og vurderes på nytt med bebyggelse og anlegg 

innenfor lokalt sentrumsområde. 
(12/3) 
 
9. 204 Mævigsheia/Vognsneset tas inn i planen med fritidsboliger. Hyttene er 

ute av 100m beltet og et stort areal fra hyttene mot sjøen gis formål friareal 
og overtas av kommunen. 

(11/4) 
 
10. Det skal høres endringer/forenklinger som gjelder bygging i 100 meter beltet, 

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

(9/6) 
 
11. Før kommuneplanens areal sendes ut på offentlig høring tas følgende innspill 

inn igjen: 
Hamrevann (194) 

1: Hamrevann felt 1 videreføres som byggeområde i høringen, i henhold 
til kommunedelplan for Hamrevann. 
2: Hamrevann felt 2 og 3 høres ikke som LNF, men som fremtidig 
boligarealreserve. 

(10/5) 
 
12. Følgende områder skal høres; 

12.1 Østre Randøya (77) 
(12/3) 

 
12.2 Sørlandsparken (98) 
(12/3) 

 
12.3 Flekkerøy (114) 
(10/5) 
 
12.4 Amfeneset (85) 
(9/6) 
 
12.5 Lohnelier (69) 

(11/4)

8. Nodeland Syd tas inn og vurderes på nytt med bebyggelse og anlegg
innenfor lokalt sentrumsområde.

(12/3)

9. 204 Mævigsheia/Vognsneset tas inn i planen med fritidsboliger. Hyttene er
ute av 100m beltet og et stort areal fra hyttene mot sjøen gis formål friareal
og overtas av kommunen.

(11/4)

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

(9/6)

11. Før kommuneplanens areal sendes ut på offentlig høring tas følgende innspill
inn igjen:
Hamrevann (194)

1: Hamrevann felt 1 videreføres som byggeområde i høringen, i henhold
til kommunedelplan for Hamrevann.
2: Hamrevann felt 2 og 3 høres ikke som LNF, men som fremtidig
boligarealreserve.

(10/5)

12. Følgende områder skal høres;
12.1 Østre Randøya (77)
(12/3)

12.2 Sørlandsparken (98)
(12/3)

12.3 Flekkerøy (114)
(10/5)

12.4 Amfeneset (85)
(9/6)

12.5 Lohnelier (69)
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(9/6) 
 
12.6  59 Sodefjed  
(9/6) 
 
12.7 88/102 Lohnelier Næringsområde,  
(10/5) 
 
12.8 118 Heftenes/Vige,  
(8/7)  
 
12.9 57 Salbostad,  
(8/7)  
 
12.10  Før kommuneplanens areal sendes ut på offentlig høring skal 

følgende områder ikke foreslås å endres arealformål.  
Arealformålet skal være bolig, ikke endres til LNF: 

a. Øygardsheia nord 
(10/5) 
 

b. Kjellandsheia nord 
(10/5) 
 

c. Bukksteindalen terrasse 
(10/5) 

 
12.11 I henhold til vedlegg 10 tas følgende innspillnummer med i høringen:  

a. 128, LNF spredt, 2 nye boligområder Finsland 
(8/7) 

 
b. 190, OBS bygg på Mjåvann 

(9/6) 
 
12.12  Næringsarealer 

Muligheter for å legge til rette for nye næringsarealer 
a. Innspill 132 Grauthellern – hele området høres 

(10/5) 
 
12.13  Annet 

a. Innspill 53 Skibåsen 39 høres som forretning, plasskrevende varer 
(9/6) 
 
12.14 Områdene  

a. Vatneli syd høres som boligområder. 
(8/7) 
 
12.15  Innspill 180 Høllen Brygge tas med videre og vurderes på nytt 
(10/5) 
 

13.  Bestemmelser og retningslinjer 
a. §7 pkt 1 bestemmelsesområde # 7 nytt forslag: skal høre hele 

Lohnelier næringsområde med plasskrevende handel 
(8/7) 

b. § 14 pkt 1 a endres til: «Boder ved sjøen skal ikke være større enn  
15m2 BYA med maksimum gesimshøyde 3,0 m. Det skal ikke være mer enn 
2 vinduer, hvert med glassareal inn til 1m2. 

(8/7) 
c. § 14 pkt 1 b endres til: «Brygger skal ikke ha lengre kaifronter enn  

12 meter. Arealet skal maksimum være 30m2». 

(9/6)

12.6 59 Sodefjed
(9/6)

12.7 88/102 Lohnelier Næringsområde,
(10/5)

12.8 118 Heftenes/Vige,
(8/7)

12.9 57 Salbostad,
(8/7)

12.10 Før kommuneplanens areal sendes ut på offentlig høring skal
følgende områder ikke foreslås å endres arealformål.
Arealformålet skal være bolig, ikke endres til LNF:

a. Øygardsheia nord
(10/5)

b. Kjellandsheia nord
(10/5)

c. Bukksteindalen terrasse
(10/5)

12.11 I henhold til vedlegg 10 tas følgende innspillnummer med i høringen:
a. 128, LNF spredt, 2 nye boligområder Finsland

(8/7)

b. 190, OBS bygg på Mjåvann
(9/6)

12.12 Næringsarealer
Muligheter for å legge til rette for nye næringsarealer
a. Innspill 132 Grauthellern - hele området høres

(10/5)

12.13 Annet
a. Innspill 53 Skibåsen 39 høres som forretning, plasskrevende varer

(9/6)

12.14 Områdene
a. Vatneli syd høres som boligområder.

(8/7)

12.15 Innspill 180 Høllen Brygge tas med videre og vurderes på nytt
(10/5)

13. Bestemmelser og retningslinjer
a. §7 pkt 1 bestemmelsesområde # 7 nytt forslag: skal høre hele

Lohnelier næringsområde med plasskrevende handel
(8/7)

b. § 14 pkt 1 a endres til: «Bader ved sjøen skal ikke være større enn
15m2 BYA med maksimum gesimshøyde 3,0 m. Det skal ikke være mer enn
2 vinduer, hvert med glassareal inn til 1m2.

(8/7)
c. § 14 pkt 1 b endres til: «Brygger skal ikke ha lengre kaifronter enn

12 meter. Arealet skal maksimum være 30m2».
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(8/7) 
d. § 14 pkt 4 endres til: «Fritidsbebyggelse (hytte, uthus, anneks) kan 

oppføres med maksimalt BYA 120 m2. Der hvor det er mulig med parkering 
på egen tomt økes BYA til 138m2 hvor parkering utgjør 18m2 og inngår i 
totalt BYA. I tillegg kan det etableres terrasser med BYA inntil 50m2 

(9/6) 
e. §21 pkt 8 Båthavner, tillegg: «utenfor tettbygd strøk økes kravet til 

0,5» 
(10/5) 

f. § 28 pkt 7 strykes. Dette ivaretas tilstrekkelig i andre paragrafer 
(11/4) 

g. § 29 pkt 1 Felt LS15 Lohne antall nye boliger 3 
(9/6) 

 
14.  Flere LNF-områder i henhold til liste hvor det tillates spredt bosetting (mørk 

grønn)  
Tilleggsliste bestemmelsenes § 29 over spredt framtidig 

1. Kleveland 2 
2.  Fløystøl/Follerås 2 
3.  Gumpedalen 3 
4.  Eidsåvegen 2 
5. Stokkeland 2 
6. Gjervoldstad 2 
7. Mestad/Espestøl 3 
8.  Erkleiv 3 
9. Tronstad/Birkeland 2 
10. Vestbygda/Søgne 3 
11. Trykjerran 1 
12. Dønnestad 2 
13.  Kulia/Aurebekk 3 

(9/6) 
 
15. Bestemmelsenes § 27, nr. 2 strykes. 
(10/5) 
 
16.  Verneområdet for hummer i Sandvikdalsfjorden tas inn i temakart fiskeri. 
(11/4) 
 
17.  Bestemmelsene/retningslinjene endres som følger: 

a)  Bestemmelsene og retningslinjenes §5 punkt 1 endres til: «Fortetting og 
transformasjon skal prioriteres. Slike tiltak bør være i eller i tilknytning til 
sentrumsformål/sentrumsområder, og i nærheten av eksisterende veinett og 
andre transportløsninger.» 

(10/5) 
b) Bestemmelsene og retningslinjenes §5 punkt 2 endres til: «Kvaliteter og 

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

(9/6) 
c)  Bestemmelsene og retningslinjenes §5 punkt 3 endres til: «Friområder, 

grønne lunger i eksisterende utbyggingsområder mv. skal i utgangspunktet 
ikke bebygges». 

(9/6) 
 

d) Bestemmelsene og retningslinjenes §7 punkt 1 endres til: Nest siste setning 
endres til: «Omdisponering fra plasskrevende handel til detaljhandel er i 
utgangspunktet ikke tillatt.» 

(8/7) 

(8/7)
d. § 14 pkt 4 endres til: «Fritidsbebyggelse (hytte, uthus, anneks) kan

oppføres med maksimalt BYA 120 m2. Der hvor det er mulig med parkering
på egen tomt økes BYA til 138m2 hvor parkering utgjør 18m2 og inngår i
totalt BYA. I tillegg kan det etableres terrasser med BYA inntil 50m2

(9/6)
e. §21 pkt 8 Båthavner, tillegg: «utenfor tettbygd strøk økes kravet til

0,5»
(10/5)

f. § 28 pkt 7 strykes. Dette ivaretas tilstrekkelig i andre paragrafer
(11/4)

g. § 29 pkt 1 Felt LS15 Lohne antall nye boliger 3
(9/6)

14. Flere LNF-områder i henhold til liste hvor det tillates spredt bosetting (mørk
grønn)
Tilleggsliste bestemmelsenes§ 29 over spredt framtidig

1. Kleveland 2
2. Fløystøl/Fallerås 2
3. Gumpedalen 3
4. Eidsåvegen 2
5. Stakkeland 2
6. Gjervoldstad 2
7. Mestad/Espestøl 3
8. Erkleiv 3
9. Tronstad/Birkeland 2
10. Vestbygda/Søgne 3
11. Trykjerran 1
12. Dønnestad 2
13. Kulia/Aurebekk 3

(9/6)

15. Bestemmelsenes§ 27, nr. 2 strykes.
(10/5)

16. Verneområdet for hummer i Sandvikdalsfjorden tas inn i temakart fiskeri.
(11/4)

17. Bestemmelsene/retningslinjene endres som følger:
a) Bestemmelsene og retningslinjenes §5 punkt 1 endres til: «Fortetting og

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

(10/5)
b) Bestemmelsene og retningslinjenes §5 punkt 2 endres ti l: «Kvaliteter og

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

(9/6)
c) Bestemmelsene og retningslinjenes §5 punkt 3 endres til: «Friområder,

grønne lunger i eksisterende utbyggingsområder mv. skal i utgangspunktet
ikke bebygges».

(9/6)

d) Bestemmelsene og retningslinjenes §7 punkt 1 endres ti l: Nest siste setning
endres til: «Omdisponering fra plasskrevende handel til detaljhandel er i
utgangspunktet ikke tillatt.»

(8/7)
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e)  Bestemmelsene og retningslinjenes §7, forslag til nytt punk 6:  
«Dersom særskilte grunner foreligger, kan de fastsatte øvre grenser på 
kvadratmetere fravikes.» 

(8/7) 
f)  Bestemmelsene og retningslinjenes §17 punkt 1, tilleggsforslag:  

«Dette kravet kan fravikes dersom andre løsninger av høy kvalitet kan 
kompensere for eventuelt tap av kvadratmeter uteareal, spesielt knyttet til 
fellesareal.» 

(8/7) 
g) Bestemmelsene og retningslinjenes §18 punkt 6, tilleggsforslag: «Garasjer 

kan ha maksimalt 50m2 dersom tiltakene er særskilt tilpasset området.» 
(8/7) 

h) Bestemmelsene og retningslinjenes §21 punkt 4 og 5 strykes, og 
erstattet med nytt punkt: 
«Kontorarbeidsplasser/forretning/industri/logistikk/lager: Parkeringskrav 
vurderes konkret i hver plan- eller byggesak.» 

(8/7) 
 
Oversendelsesforslag: 
Administrasjonen bes utrede en utvidelse av konsesjonsområdet for fjernvarme 
med mål om bedre utnytte av potensiale for fjernvarme. 
(Enst.) 
 
Habilitet: 
Repr. Roy Fardal, PP, ba om vurdering av habil under votering av FRP sitt forslag 
nr. 17 og fratrådte. 
 
Votering: 
Repr. Roy Fardal, PP, ble enstemmig erklært inhabil under votering av FRP sitt 
forslag nr. 17 og fratrådte. Repr. Svein-Harald Mosvold Knutsen, PP, tiltrådt. 
 
 
Forslag: 
MDG/SV fremmet følgende forslag: 
«Endringsforslag i planbestemmelsene, §9 Krav til tekniske løsninger for nye 
bygge- og anleggstiltak.  
For næring- og blokkbebyggelse, offentlige bygg og bygg til tjenesteyting skal 
alle takflater, som ikke brukes til uteopphold eller fordrøyning av regnvann, 
brukes til energitiltak. (Endringen består i at "offentlige bygg og bygg til 
tjenesteyting" legges til eksisterende punkt).» 
 
MDG/SV/SP fremmet følgende forslag: 
«1.  Av hensyn til langsiktig matsikkerhet innarbeides følgende endringer før 

kommuneplanens arealdel sendes på offentlig ettersyn: 
Eg/Sykehusområdet BOP5: 5 daa dyrka mark foreslås omregulert fra 
byggeområde til LNF. 

2.  Jordvern: KONGSGÅRD: 25 da dyrka mark foreslås omregulert fra 
grøntstruktur til LNF. 

3.  Jordvern: ANDØYVEIEN: Trekantjordet med 5 da dyrka mark foreslås 
omregulert fra næringsareal til LNF. 

4.  Jordvern: KLEPLAND: 9,7 da dyrka mark foreslås omregulert fra kombinert 
bebyggelse og anlegg til LNF. 

5.  Jordvern: VÅGSBYGD RINGVEI: 2 da dyrka mark foreslås omregulert fra 
byggeområde til LNF. 

6.  Jordvern: KJOS/BRÅVANN: 6 daa innmarksbeite foreslås omregulert fra 
friområde/lekeplass/framtidig idrett til LNF.» 

 
TVP fremmet følgende forslag:  

e) Bestemmelsene og retningslinjenes §7, forslag til nytt punk 6:
«Dersom særskilte grunner foreligger, kan de fastsatte øvre grenser på
kvadratmetere fravikes.»

(8/7)
f) Bestemmelsene og retningslinjenes §17 punkt 1, tilleggsforslag:

«Dette kravet kan fravikes dersom andre løsninger av høy kvalitet kan
kompensere for eventuelt tap av kvadratmeter uteareal, spesielt knyttet til
fellesareal.»

(8/7)
g) Bestemmelsene og retningslinjenes §18 punkt 6, tilleggsforslag: «Garasjer

kan ha maksimalt 50m2 dersom tiltakene er særskilt tilpasset området.»
(8/7)

h) Bestemmelsene og retningslinjenes §21 punkt 4 og 5 strykes, og
erstattet med nytt punkt:
«Kontorarbeidsplasser/forretning/industri/logistikk/lager: Parkeringskrav
vurderes konkret i hver plan- eller byggesak.»

(8/7)

Oversendelsesforslag:
Administrasjonen bes utrede en utvidelse av konsesjonsområdet for fjernvarme
med mål om bedre utnytte av potensiale for fjernvarme.
(Enst.)

Habilitet:
Repr. Roy Fardal, PP, ba om vurdering av habil under votering av FRP sitt forslag
nr. 17 og fratrådte.

Votering:
Repr. Roy Fardal, PP, ble enstemmig erklært inhabil under votering av FRP sitt
forslag nr. 17 og fratrådte. Repr. Svein-Harald Mosvold Knutsen, PP, tiltrådt.

Forslag:
MDG/SV fremmet følgende forslag:
«Endringsforslag i planbestemmelsene, §9 Krav til tekniske løsninger for nye
bygge- og anleggstiltak.
For næring- og blokkbebyggelse, offentlige bygg og bygg til tjenesteyting skal
alle takflater, som ikke brukes til uteopphold eller fordrøyning av regnvann,
brukes til energitiltak. (Endringen består i at "offentlige bygg og bygg til
tjenesteyting" legges til eksisterende punkt).»

MDG/SV/SP fremmet følgende forslag:
«1. Av hensyn til langsiktig matsikkerhet innarbeides følgende endringer før

kommuneplanens arealdel sendes på offentlig ettersyn:
Eg/Sykehusområdet BOPS: 5 daa dyrka mark foreslås omregulert fra
byggeområde til LNF.

2. Jordvern: KONGSGÅRD: 25 da dyrka mark foreslås omregulert fra
grøntstruktur til LNF.

3. Jordvern: ANDØYVEIEN: Trekantjordet med 5 da dyrka mark foreslås
omregulert fra næringsareal til LNF.

4. Jordvern: KLEPLAND: 9,7 da dyrka mark foreslås omregulert fra kombinert
bebyggelse og anlegg til LNF.

5. Jordvern: VÅGSBYGD RINGVEI: 2 da dyrka mark foreslås omregulert fra
byggeområde til LNF.

6. Jordvern: KJOS/BRÅVANN: 6 daa innmarksbeite foreslås omregulert fra
friområde/lekeplass/framtidig idrett ti l LNF.»

TVP fremmet følgende forslag:
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«Før kommuneplanens arealdel sendes på offentlig ettersyn innarbeides følgende 
endring: 
I henhold til plan- og bygningslovens paragraf 11-8 ledd d, utpekes hele 
planområdet i kommunedelplan Kongsgåd-Vige til hensynssone i påvente av 
vedtak etter plan- og bygningsloven.» 
 
Høyre fremmet følgende forslag: 
«1. Følgende områder skal høres; 

a. Innspill 194 Hamrevann felt 1 (høres som vedtatt). Hamrevann felt 2 og 3 høres 
som fremtidig boligreserve 

b. Buksteinsdalen Terrasse, Songdalen 
c. Innspill 23 Brennåsen Terrasse 
d. Nodeland syd, høres som opprinnelig planlagt 
e. Innspill 17 Tånevig – Olstø 
f. Innspill 5 Kjellandsheia Nord 
g. Innspill 12 Øygårdsheia Nord, Langenes 

2. Næringsarealer 
a. Vurdere næringsarealer i forbindelse med nye kryss E18/E39 (Ytre 

Ringvei, E39 Vestover).  
Muligheter for å legge til rette for nye næringsarealer 
b. Innspill 132 Grauthellern – hele området høres 
c. Innspill 297A Borgeheia høres 
d. Borheia Rige høres 
e. Innspill 98 Utvidelse av Sørlandsparken Øst høres 
f. Innspill 58 Sodefjed, utleiehytter for fritid og turisme høres 
g. Innspill 69 Lohnelier høres 
h. Innspill 122 Bringelia/Toftelandlier høres 
i. Innspill fra KNAS Marvika – høres som næringsareal kontor 

3. Nye boliger 
a. Innspill 57 Salbostad høres 
b. Innspill 42 Lykkedrang høres 

4. Spredtboligbygging 
a. Amfenes Syd, 3 boliger 

5. Ønsket med i høringen fra Formannskapet 3.november 2021 
a. Innspill 77 Randøya 
b. Innspill 98 Sørlandsenteret, tjenesteyting 
c. Innspill 134 Voie 
d. Innspill 204 Fritidsbebyggelse Mævigsheia, Vognsneset, revidert plan 
e. Innspill 114 Lindebø. Flekkerøy 
f. Innspill 118 Heftenes, Vige 

6. Annet 
a. N1 Støodden høres som bebyggelse og anlegg 
b. Langåsen Delfelt BKB1 reg.plan for Langåsen, felt N1 høres som forretning, 

plasskrevende varer 
c. Innspill 53 Skibåsen 39 høres som forretning, plasskrevende varer 
d. Linnegrøvan 27 dekar 418/24, 418/514 høres som LNF 

7. Bestemmelser og retningslinjer 
a. §1 pkt 5 endres til «Områder med vedtatte og gjeldende reguleringsplaner, 

områdeplan eller detaljplan legges inn i forslag til plankart» 
b. §7 pkt 1 bestemmelsesområde # 7 nytt forslag: skal høre hele Lohnelier 

næringsområde med plasskrevende handel 
c. § 12 pkt 1 endres til «minst 15 m fra dyrket/dyrkbar mark» 
d. § 14 pkt 1 a endres til: «Boder ved sjøen skal ikke være større enn 15m2 BYA 

med maksimum gesimshøyde 3,0 m. Det skal ikke være mer enn 2 vinduer, 
hvert med glassareal inn til 1m2. 

e. § 14 pkt 1 b endres til: «Brygger skal ikke ha lengre kaifronter enn 12 meter. 
Arealet skal maksimum være 30m2». 

f. § 14 pkt 4 endres til: «Fritidsbebyggelse (hytte, uthus, anneks) kan oppføres 
med maksimalt BYA 120 m2. Der hvor det er mulig med parkering på egen tomt 

«Før kommuneplanens arealdel sendes på offentlig ettersyn innarbeides følgende
endring:
I henhold til plan- og bygningslovens paragraf 11-8 ledd d, utpekes hele
planområdet i kommunedelplan Kongsgåd-Vige til hensynssone i påvente av
vedtak etter plan- og bygningsloven.»

l::iØ_y_refremmet følgende forslag:
«1. Følgende områder skal høres;

a. Innspill 194 Hamrevann felt 1 (høres som vedtatt). Hamrevann felt 2 og 3 høres
som fremtidig boligreserve

b. Buksteinsdalen Terrasse, Songdalen
c. Innspill 23 Brennåsen Terrasse
d. Nodeland syd, høres som opprinnelig planlagt
e. Innspill 17 Tånevig - Olstø
f. Innspill 5 Kjellandsheia Nord
g. Innspill 12 Øygårdsheia Nord, Langenes

2. Næringsarealer
a. Vurdere næringsarealer i forbindelse med nye kryss E18/E39 (Ytre

Ringvei, E39 Vestover).
Muligheter for å legge til rette for nye næringsarealer
b. Innspill 132 Grauthellern - hele området høres
c. Innspill 297A Borgeheia høres
d. Borheia Rige høres
e. Innspill 98 Utvidelse av Sørlandsparken Øst høres
f. Innspill 58 Sodefjed, utleiehytter for fritid og turisme høres
g. Innspill 69 Lohnelier høres
h. Innspill 122 Bringelia/Toftelandlier høres
i. Innspill fra KNAS Marvika - høres som næringsareal kontor

3. Nye boliger
a. Innspill 57 Salbostad høres
b. Innspill 42 Lykkedrang høres

4. Spredtboligbygging
a. Amfenes Syd, 3 boliger

5. Ønsket med i høringen fra Formannskapet 3.november 2021
a. Innspill 77 Randøya
b. Innspill 98 Sørlandsenteret, tjenesteyting
c. Innspill 134 Voie
d. Innspill 204 Fritidsbebyggelse Mævigsheia, Vognsneset, revidert plan
e. Innspill 114 Lindebø. Flekkerøy
f. Innspill 118 Heftenes, Vige

6. Annet
a. Nl Støodden høres som bebyggelse og anlegg
b. Langåsen Delfelt BKBl reg.plan for Langåsen, felt Nl høres som forretning,

plasskrevende varer
c. Innspill 53 Skibåsen 39 høres som forretning, plasskrevende varer
d. Linnegrøvan 27 dekar 418/24, 418/514 høres som LNF

7. Bestemmelser og retningslinjer
a. §1 pkt 5 endres til «Områder med vedtatte og gjeldende reguleringsplaner,

områdeplan eller detaljplan legges inn i forslag til plankart»
b. §7 pkt 1 bestemmelsesområde # 7 nytt forslag: skal høre hele Lohnelier

næringsområde med plasskrevende handel
c. § 12 pkt 1 endres til «minst 15 m fra dyrket/dyrkbar mark»
d. § 14 pkt 1 a endres ti l: «Bader ved sjøen skal ikke være større enn 15m2 BYA

med maksimum gesimshøyde 3,0 m. Det skal ikke være mer enn 2 vinduer,
hvert med glassareal inn til 1m2.

e. § 14 pkt 1 b endres ti l: «Brygger skal ikke ha lengre kaifronter enn 12 meter.
Arealet skal maksimum være 30m2».

f. § 14 pkt 4 endres til: «Fritidsbebyggelse (hytte, uthus, anneks) kan oppføres
med maksimalt BYA 120 m2. Der hvor det er mulig med parkering på egen tomt
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økes BYA til 138m2 hvor parkering utgjør 18m2 og inngår i totalt BYA. I tillegg 
kan det etableres terrasser med BYA inntil 50m2» 

g. §21 pkt 8 Båthavner, tillegg: «utenfor tettbygd strøk økes kravet til 0,5» 
h. § 28 pkt 7 strykes. Dette ivaretas tilstrekkelig i andre paragrafer 
i. § 29 pkt 1 Felt LS15 Lohne antall nye boliger 3 
j. § 29 pkt 5 endres til 15 meter 
k. § 30 Nytt pkt 3: Eksisterende akvakulturlokaliteter gjelder kun for skjell og 

skalldyr. Dersom disse opphører kan de erstattes med nisjepregede akvakultur 
typer, som omfatter nye arter eller akvakultur som sikrer bærekraftig 
matproduksjon. 

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

 
SV fremmet følgende forslag: 
«1.  Bare alternativ 1 for regulering av Lumber sender ut på høring. 
2.  Før planen sender på høring endres Øygardstjønnene med kantvegitasjon fra 

industri til LNF-område. 
3.  Følgende tas inn i bestemmelsene i §3:  

Alle nybygg over 400 kvm BRA skal ha solenergi på takflater som ikke 
benyttes til terrasse eller fordrøyning. Dette gjelder for bygg som har et årlig 
produksjonspotensiale på minimum 500 kwh/kwp. Det kan gis dispensasjon 
for bygg som har en spesifikk årlig årsproduksjon mellom 500-650 kwh/kwp 
dersom ulempene med å etablere anlegget er større enn fordelene. 

4.  Følgende tillegg tas inn i retningslinjene i §3 og §5: 
“I nye byggeprosjekter skal plusshus alltid vurderes og tilstrebes.” 

5.  Legge til følgende i punkt 4 i bestemmelsene i §3: 
“…med sikte om å få variert størrelse på boligene med den hensikt å legge til 
rette for barnefamilier i sentrale områder og langs kollektivakser.” 

6.  Legge til nytt punkt i bestemmelsene i §5: 
“Utarbeides en helhetlig analyse av boligtilbudet i området med sikte om å 
få variert størrelse på boligene med den hensikt å legge til rette for 
barnefamilier i sentrale områder og langs kollektivakser.” 

7.  Fjerne setning 2 og 3 i punkt 2 i bestemmelsene i §17. 
8.  Følgende to nye punkt tas inn i bestemmelsene §30: 

- “Utfylling og deponering i sjø, (flytebrygger og kaianlegg eller andre 
tiltak) som er i konflikt med natur, friluftsliv, ferdsel eller fiske er ikke 
tillatt.” 

økes BYA til 138m2 hvor parkering utgjør 18m2 og inngår i totalt BYA. I tillegg
kan det etableres terrasser med BYA inntil 50m2»

g. §21 pkt 8 Båthavner, tillegg: «utenfor tettbygd strøk økes kravet til 0,5»
h. § 28 pkt 7 strykes. Dette ivaretas tilstrekkelig i andre paragrafer
i. § 29 pkt 1 Felt LS15 Lohne antall nye boliger 3
j. § 29 pkt 5 endres til 15 meter
k. § 30 Nytt pkt 3: Eksisterende akvakulturlokaliteter gjelder kun for skjell og

skalldyr. Dersom disse opphører kan de erstattes med nisjepregede akvakultur
typer, som omfatter nye arter eller akvakultur som sikrer bærekraftig
matproduksjon.

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

SV fremmet følgende forslag:
«1. Bare alternativ 1 for regulering av Lumber sender ut på høring.
2. Før planen sender på høring endres Øygardstjønnene med kantvegitasjon fra

industri til LNF-område.
3. Følgende tas inn i bestemmelsene i §3:

AIie nybygg over 400 kvm BRA skal ha solenergi på takflater som ikke
benyttes til terrasse eller fordrøyning. Dette gjelder for bygg som har et årlig
produksjonspotensiale på minimum 500 kwh/kwp. Det kan gis dispensasjon
for bygg som har en spesifikk årlig årsproduksjon mellom 500-650 kwh/kwp
dersom ulempene med å etablere anlegget er større enn fordelene.

4. Følgende tillegg tas inn i retningslinjene i §3 og §5:
"I nye byggeprosjekter skal plusshus alltid vurderes og tilstrebes."

5. Legge til følgende i punkt 4 i bestemmelsene i §3:
" ...med sikte om å få variert størrelse på boligene med den hensikt å legge til
rette for barnefamilier i sentrale områder og langs kollektivakser."

6. Legge til nytt punkt i bestemmelsene i §5:
"Utarbeides en helhetlig analyse av boligtilbudet i området med sikte om å
få variert størrelse på boligene med den hensikt å legge til rette for
barnefamilier i sentrale områder og langs kollektivakser."

7. Fjerne setning 2 og 3 i punkt 2 i bestemmelsene i §17.
8. Følgende to nye punkt tas inn i bestemmelsene §30:

- "Utfylling og deponering i sjø, (flytebrygger og kaianlegg eller andre
tiltak) som er i konflikt med natur, friluftsliv, ferdsel eller fiske er ikke
tillatt."
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- “Det tillates ikke etablering av nye kunstige sandstrender eller påfylling 
av ikke-stedegen sandtype, på land eller på bunn der slik tillatelse ikke 
tidligere er gitt.”  

9.  Det innføres upersonlig boplikt på Eg, i Kvadraturen (inklusive Tangen, en 
eventuell utbygging av Lagmannsholmen og Kanalbyen), på Lund og på 
Grim. 

10.  Verneområdet for hummer i Sandvikdalsfjorden tas inn i temakart fiskeri. 
11.  Oversendelsesforslag: 

Administrasjonen bes utrede en utvidelse av konsesjonsområdet for 
fjernvarme med mål om bedre utnytte av potensiale for fjernvarme. 

12. Alternativ til innstillingens pkt. 10: 
For Støodden N1 høres 2 alternativer.» 

 
SP fremmet følgende forslag: 
«1. I henhold til vedlegg 10 tas følgende innspillnummer med i høringen:  

a. 72,  
b. 77,  
c. 88,  
d. 98,  
e. 114,  
f. 128, LNF spredt, 2 nye boligområder Finsland  
g. 152,  
h. 190, OBS bygg på Mjåvann 
i. 221,  
j. 241 og  
k. 298 

2. Hamrevann felt 1 høres som nåværende bebyggelsesområde og felt 2 og 3 
høres som ikke som LNF, men som framtidig bebyggelsesområde. 
Bestemmelsenens § 28 - LNF-spredt nåværende hvor kan foretas enkle tiltak 
uten å søke dispensasjon (lys grønn) omfatter alle steder hvor det er 
boliger. 

3.  Flere LNF-områder i henhold til liste hvor det tillates spredt bosetting (mørk 
grønn)  
Tilleggsliste bestemmelsenes § 29 over spredt framtidig 

1. Kleveland 2 
2.  Fløystøl/Follerås 2 
3.  Gumpedalen 3 
4.  Eidsåvegen 2 
5. Stokkeland 2 
6. Gjervoldstad 2 
7. Mestad/Espestøl 3 
8.  Erkleiv 3 
9. Tronstad/Birkeland 2 
10. Vestbygda/Søgne 3 
11. Trykjerran 1 
12. Dønnestad 2 
13.  Kulia/Aurebekk 3 

4. Områdene  
a. Nodeland syd,  
b. Nodelandsheia øst,  
c. Kjellandsheia nord,  
d. Brennåsen terrasse,  
e. Vatneli syd og  
f. Øygardsheia høres som boligområder. 

5. Bestemmelsenes § 27, nr. 2 og  
6. bestemmelsenes § 28, nr. 7 strykes.» 
 
KRF fremmet følgende forslag: 

- "Det tillates ikke etablering av nye kunstige sandstrender eller påfylling
av ikke-stedegen sandtype, på land eller på bunn der slik tillatelse ikke
tidligere er gitt."

9. Det innføres upersonlig boplikt på Eg, i Kvadraturen (inklusive Tangen, en
eventuell utbygging av Lagmannshalmen og Kanalbyen), på Lund og på
Grim.

10. Verneområdet for hummer i Sandvikdalsfjorden tas inn i temakart fiskeri.
11. Oversendelsesforslag:

Administrasjonen bes utrede en utvidelse av konsesjonsområdet for
fjernvarme med mål om bedre utnytte av potensiale for fjernvarme.

12. Alternativ til innstillingens pkt. 10:
For Støodden N1 høres 2 alternativer.»

SP fremmet følgende forslag:
«1. I henhold til vedlegg 10 tas følgende innspillnummer med i høringen:

a. 72,
b. 77,
c. 88,
d. 98,
e. 114,
f. 128, LNF spredt, 2 nye boligområder Finsland
g. 152,
h. 190, OBS bygg på Mjåvann
i. 221,
j. 241 og
k. 298

2. Hamrevann felt 1 høres som nåværende bebyggelsesområde og felt 2 og 3
høres som ikke som LNF, men som framtidig bebyggelsesområde.
Bestemmelsenens § 28 - LNF-spredt nåværende hvor kan foretas enkle tiltak
uten å søke dispensasjon (lys grønn) omfatter alle steder hvor det er
boliger.

3. Flere LNF-områder i henhold til liste hvor det tillates spredt bosetting (mørk
grønn)
Tilleggsliste bestemmelsenes§ 29 over spredt framtidig

1. Kleveland 2
2. Fløystøl/Fallerås 2
3. Gumpedalen 3
4. Eidsåvegen 2
5. Stakkeland 2
6. Gjervoldstad 2
7. Mestad/Espestøl 3
8. Erkleiv 3
9. Tronstad/Birkeland 2
10. Vestbygda/Søgne 3
11. Trykjerran 1
12. Dønnestad 2
13. Kulia/Aurebekk 3

4. Områdene
a. Nodeland syd,
b. Nodelandsheia øst,
c. Kjellandsheia nord,
d. Brennåsen terrasse,
e. Vatneli syd og
f. Øygardsheia høres som boligområder.

5. Bestemmelsenes§ 27, nr. 2 og
6. bestemmelsenes § 28, nr. 7 strykes.»

KRF fremmet følgende forslag:

8



 
 

 9 

«Før kommuneplanens areal sendes ut på offentlig høring tas følgende innspill 
inn igjen: 

1. Østre Randøya (77) 
2. Sørlandsparken (98) 
3. Flekkerøy (114) 
4. Amfeneset (85) 
5. Hamrevann (194) 

1: Hamrevann felt 1 videreføres som byggeområde i høringen, i henhold 
til kommunedelplan for Hamrevann. 
2: Hamrevann felt 2 og 3 høres ikke som LNF, men som fremtidig 
boligarealreserve. 

6. Lohnelier (69) 
7. Tofteland Lier (122) 
8. KNAS: Borgeheia (297) 
9. KNAS: utvidelse Sørlandsparken øst (297) 

10.  Før kommuneplanens areal sendes ut på offentlig høring skal følgende 
områder ikke foreslås å endres arealformål.  
Arealformålet skal være bolig, ikke endres til LNF: 
d. Øygardsheia nord 
e. Kjellandsheia nord 
f. Bukksteindalen terrasse» 

 
FRP fremmet følgende forslag: 
«1.  Innspill nr. 98: 98 Tjenesteyting Sørlandssenteret tas med videre og 

vurderes på nytt 
2.  Innspill nr. 59: Sodefjed tas med videre og vurderes på nytt 
3.  Innspill nr. 57, Salbostad, tas med videre og vurderes på nytt 
4.  Innspill nr. 204 Mævigsheia tas med videre og vurderes på nytt 
5.  Innspill nr. 69 Lohnelier tas med videre og vurderes på nytt 
6.  Innspill 132 Grauthelleren tas med videre og vurderes på nytt 
7.  Innspill 17 Tånevik –- Olstø. tas med videre og vurderes på nytt 
8.  Innspill 85 Amfenesveien 150 tas med videre og vurderes på nytt 
9.  Innspill 297a og b - Sørlandsparken Øst 297a og b tas med videre og 

vurderes på nytt 
10.  Innspill 124 Skudeviga tas med videre og vurderes på nytt 
11.  Innspill 118 Heftenes, Vige tas med videre og vurderes på nytt 
12.  Innspill 5 Kjellandsheia nord tas med videre og vurderes på nytt 
13.  Innspill 12 Øygardsheia Nord tas med videre og vurderes på nytt 
14.  Innspill 21 Nodelandsheia Øst tas med videre og vurderes på nytt 
15.  Innspill 23 Brennåsen Terrasse tas med videre og vurderes på nytt 
17.  Innspill 180 Høllen Brygge tas med videre og vurderes på nytt 
18.  Hamrevann: 

a. 1: Hamrevann felt 1 videreføres som nåværende byggeområde i 
høringen, i henhold til kommunedelplan for Hamrevann. 

b. 2: Hamrevann felt 2 og 3 høres ikke som LNF, men som fremtidig 
boligarealreserve. 

19.  Bestemmelser/retningslinjer endres som følger: 
a)  Bestemmelsene og retningslinjenes §5 punkt 1 endres til: «Fortetting og 

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

b) Bestemmelsene og retningslinjenes §5 punkt 2 endres til: «Kvaliteter og 
egenskaper som gir strøket karakter og identitet bør være styrende for 
utformingen av prosjektene, men skal ikke overstyre eiendomsretten». 

c)  Bestemmelsene og retningslinjenes §5 punkt 3 endres til: «Friområder, 
grønne lunger i eksisterende utbyggingsområder mv. skal i utgangspunktet 
ikke bebygges». 

d) Bestemmelsene og retningslinjenes §6 punkt 1 endres til: «Ny bebyggelse 
bør tilpasses og dimensjoneres til senterets funksjon og karakter». 

«Før kommuneplanens areal sendes ut på offentlig høring tas følgende innspill
inn igjen:

1. Østre Randøya (77)
2. Sørlandsparken (98)
3. Flekkerøy (114)
4. Amfeneset (85)
5. Hamrevann (194)

1: Hamrevann felt 1 videreføres som byggeområde i høringen, i henhold
til kommunedelplan for Hamrevann.
2: Hamrevann felt 2 og 3 høres ikke som LNF, men som fremtidig
boligarealreserve.

6. Lohnelier (69)
7. Tofteland Lier (122)
8. KNAS: Borgeheia (297)
9. KNAS: utvidelse Sørlandsparken øst (297)

10. Før kommuneplanens areal sendes ut på offentlig høring skal følgende
områder ikke foreslås å endres arealformål.
Arealformålet skal være bolig, ikke endres til LNF:
d. Øygardsheia nord
e. Kjellandsheia nord
f. Bukksteindalen terrasse»

FRP fremmet følgende forslag:
«1. Innspill nr. 98: 98 Tjenesteyting Sørlandssenteret tas med videre og

vurderes på nytt
2. Innspill nr. 59: Sodefjed tas med videre og vurderes på nytt
3. Innspill nr. 57, Salbostad, tas med videre og vurderes på nytt
4. Innspill nr. 204 Mævigsheia tas med videre og vurderes på nytt
5. Innspill nr. 69 Lohnelier tas med videre og vurderes på nytt
6. Innspill 132 Grauthelleren tas med videre og vurderes på nytt
7. Innspill 17 Tånevik -- Olstø. tas med videre og vurderes på nytt
8. Innspill 85 Amfenesveien 150 tas med videre og vurderes på nytt
9. Innspill 297a og b - Sørlandsparken Øst 297a og b tas med videre og

vurderes på nytt
10. Innspill 124 Skudeviga tas med videre og vurderes på nytt
11. Innspill 118 Heftenes, Vige tas med videre og vurderes på nytt
12. Innspill 5 Kjellandsheia nord tas med videre og vurderes på nytt
13. Innspill 12 Øygardsheia Nord tas med videre og vurderes på nytt
14. Innspill 21 Nodelandsheia Øst tas med videre og vurderes på nytt
15. Innspill 23 Brennåsen Terrasse tas med videre og vurderes på nytt
17. Innspill 180 Høllen Brygge tas med videre og vurderes på nytt
18. Hamrevann:

a. 1: Hamrevann felt 1 videreføres som nåværende byggeområde i
høringen, i henhold til kommunedelplan for Hamrevann.

b. 2: Hamrevann felt 2 og 3 høres ikke som LNF, men som fremtidig
boligarealreserve.

19. Bestemmelser/retningslinjer endres som følger:
a) Bestemmelsene og retningslinjenes §5 punkt 1 endres til: «Fortetting og

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

b) Bestemmelsene og retningslinjenes §5 punkt 2 endres ti l: «Kvaliteter og
egenskaper som gir strøket karakter og identitet bør være styrende for
utformingen av prosjektene, men skal ikke overstyre eiendomsretten».

c) Bestemmelsene og retningslinjenes §5 punkt 3 endres til: «Friområder,
grønne lunger i eksisterende utbyggingsområder mv. skal i utgangspunktet
ikke bebygges».

d) Bestemmelsene og retningslinjenes §6 punkt 1 endres ti l: «Ny bebyggelse
bør tilpasses og dimensjoneres til senterets funksjon og karakter».
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e)  Bestemmelsene og retningslinjenes §6 punkt 2 endres til: 
«Sentrumsområdene skal ha funksjonsblanding.» 

f)  Bestemmelsene og retningslinjenes §6 punkt 3 endres til: «Etasjen på 
bakkeplan bør ha aktive fasader og nyttes til publikumsrettede 
virksomheter, primært handels- og servicefunksjoner, eller felleslokaler som 
bidrar til gateliv.» 

g) Bestemmelsene og retningslinjenes §7 punkt 1 endres til: Nest siste setning 
endres til: «Omdisponering fra plasskrevende handel til detaljhandel er i 
utgangspunktet ikke tillatt.» 

h) Bestemmelsene og retningslinjenes §7, forslag til nytt punk 6: «Dersom 
særskilte grunner foreligger, kan de fastsatte øvre grenser på kvadratmetere 
fravikes.» 

i)  Bestemmelsene og retningslinjenes §17 punkt 1, tilleggsforslag: «Dette 
kravet kan fravikes dersom andre løsninger av høy kvalitet kan kompensere 
for eventuelt tap av kvadratmeter uteareal, spesielt knyttet til fellesareal.» 

j)  Bestemmelsene og retningslinjenes §18 punkt 6, tilleggsforslag: «Garasjer 
kan ha maksimalt 50m2 dersom tiltakene er særskilt tilpasset området.» 

k)  Bestemmelsene og retningslinjenes §21 punkt 3, alternativt forslag: Der 
hvor administrasjonens forslag innebærer et senket krav til maksimalt antall 
parkeringsplasser i forhold til eksisterende kommuneplan, endres det 
konkrete kravet til å harmonere med gjeldende krav. 
Subsidiært: 
Gjeldende parkeringskrav høres som alternativ til administrasjonens forslag. 

l)  Bestemmelsene og retningslinjenes §21 punkt 4 og 5 strykes, og erstattet 
med nytt punkt: «Kontorarbeidsplasser/forretning/industri/logistikk/lager: 
Parkeringskrav vurderes konkret i hver plan- eller byggesak.» 

m)  Bestemmelsene og retningslinjenes §21 punkt 8 endres til: «Båthavner: 1 
parkeringsplass per båtplass.» 

n)  Bestemmelsene og retningslinjenes §29 punkt 1 endres som følger: For alle 
foreslåtte felt økes mengden boliger med 2.» 

 
PP fremmet følgende forslag: 
«Formannskapet vedtar at følgende innspill sendes ut på høring: 

1. 53 Sørlandsparken - gamle post terminal 
2. 59 Sodefjed  
3. Hamrevann høres som boligreserve 
4. 69 Lohnelier - sør for E39,  
5. 23 Brennåsen Terrasse,  
6.  Nodeland Syd,  
7. Tånevig-Olstø 
8. 74 Oftenes - næring (skoletomta),  
9. Kjellandsheia Nord,  
10. Øygardsheia Nord,  
11. Borheia 
12. 85 Amfeneset,  
13. Støodden høres som bebyggelse og anlegg, 
14. 114 Lindebø 
15. 88/102 Lohnelier Næringsområde 
16. Linnegrøvann høres som LNF, 
17. 42 Lykkedrange 
18. 167 Rosselandsvegen, 
19. 110 Amfenes 
20. 98 Sørlandssenteret, 
21. 04 Skjærelia, 
22. 118 Heftenes/Vige,  
23. 122 Bringeheia/Toftelandslier, 
24. 241 Trånehøyda, 
25. 297 Sørklandsparken Øst, 
26. 57 Salbostad,  

e) Bestemmelsene og retningslinjenes §6 punkt 2 endres til:
«Sentrumsområdene skal ha funksjonsblanding.»

f) Bestemmelsene og retningslinjenes §6 punkt 3 endres til: «Etasjen på
bakkeplan bør ha aktive fasader og nyttes til publikumsrettede
virksomheter, primært handels- og servicefunksjoner, eller felleslokaler som
bidrar til gateliv.»

g) Bestemmelsene og retningslinjenes §7 punkt 1 endres ti l: Nest siste setning
endres til: «Omdisponering fra plasskrevende handel til detaljhandel er i
utgangspunktet ikke tillatt.»

h) Bestemmelsene og retningslinjenes §7, forslag til nytt punk 6: «Dersom
særskilte grunner foreligger, kan de fastsatte øvre grenser på kvadratmetere
fravikes.»

i) Bestemmelsene og retningslinjenes §17 punkt 1, tilleggsforslag: «Dette
kravet kan fravikes dersom andre løsninger av høy kvalitet kan kompensere
for eventuelt tap av kvadratmeter uteareal, spesielt knyttet til fellesareal.»

j) Bestemmelsene og retningslinjenes §18 punkt 6, tilleggsforslag: «Garasjer
kan ha maksimalt 50m2 dersom tiltakene er særskilt tilpasset området.»

k) Bestemmelsene og retningslinjenes §21 punkt 3, alternativt forslag: Der
hvor administrasjonens forslag innebærer et senket krav til maksimalt antall
parkeringsplasser i forhold til eksisterende kommuneplan, endres det
konkrete kravet til å harmonere med gjeldende krav.
Subsidiært:
Gjeldende parkeringskrav høres som alternativ til administrasjonens forslag.

I) Bestemmelsene og retningslinjenes §21 punkt 4 og 5 strykes, og erstattet
med nytt punkt: «Kontorarbeidsplasser/forretning/industri/logistikk/lager:
Parkeringskrav vurderes konkret i hver plan- eller byggesak.»

m) Bestemmelsene og retningslinjenes §21 punkt 8 endres ti l: «Båthavner: 1
parkeringsplass per båtplass.»

n) Bestemmelsene og retningslinjenes §29 punkt 1 endres som følger: For alle
foreslåtte felt økes mengden boliger med 2.»

PPfremmet følgende forslag:
«Formannskapet vedtar at følgende innspill sendes ut på høring:

l. 53 Sørlandsparken - gamle post terminal
2. 59 Sodefjed
3. Hamrevann høres som boligreserve
4. 69 Lohnelier - sør for E39,
5. 23 Brennåsen Terrasse,
6. Nodeland Syd,
7. Tånevig-Olstø
8. 74 Oftenes - næring (skoletomta),
9. Kjellandsheia Nord,
10. Øygardsheia Nord,
11. Borheia
12. 85 Amfeneset,
13. Støodden høres som bebyggelse og anlegg,
14. 114 Lindebø
15. 88/102 Lohnelier Næringsområde
16. Linnegrøvann høres som LNF,
17. 42 Lykkedrange
18. 167 Rosselandsvegen,
19. 110 Amfenes
20. 98 Sørlandssenteret,
21. 04 Skjærelia,
22. 118 HeftenesNige,
23. 122 Bringeheia/Toftelandslier,
24. 241 Trånehøyda,
25. 297 Sørklandsparken Øst,
26. 57 Salbostad,
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27. 97a Borgeheia. 
28. Før saken sendes ut på høring: Administrasjonen bes tegne inn flere byggegrenser på 

tomter med eksisterende bebyggelse i 100 meters belte (med referanse bla til side 38 i 
planbeskrivelsen) 
Bestemmelser: Paragraf 1 pkt1d endres til «Kommuneplanen skal gjelde foran 
kommunedelplanen for Borøy.» 

 
Prøvevoteringer: 
By- og stedsutviklingsutvalgets innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 
 
By- og stedsutviklingsutvalgets innstilling pkt. 2 falt med 9 mot 6 stemmer 
(H/DEM/FRP/PP). 
 
By- og stedsutviklingsutvalgets innstilling pkt. 3 ble vedtatt, vedtakets pkt. 2, 
med 11 mot 4 stemmer (H/PP) 
 
By- og stedsutviklingsutvalgets innstilling pkt. 4 ble enstemmig vedtatt, 
vedtakets pkt. 3. 
 
By- og stedsutviklingsutvalgets innstilling pkt. 5 ble ikke votert over. 
 
By- og stedsutviklingsutvalgets innstilling pkt. 6 ble ikke votert over. 
 
By- og stedsutviklingsutvalgets innstilling pkt. 7 ble vedtatt, vedtakets pkt. 4, 
med 11 mot 4 stemmer (MDG/SV/SP). 
 
By- og stedsutviklingsutvalgets innstilling pkt. 8 ble vedtatt, vedtakets pkt. 5, 
med 11 mot 4 stemmer (MDG/SV/SP). 
 
By- og stedsutviklingsutvalgets innstilling pkt. 9 ble vedtatt, vedtakets pkt. 6, 
med 12 mot 3 stemmer (MDG/SV). 
 
Ved alternativ votering ble By- og stedsutviklingsutvalgets innstilling pkt. 10 
vedtatt med 11 stemmer, vedtakets pkt. 7, mens 4 stemte for SV sitt forslag nr. 12 
(MDG/SV/SP). 
 
By- og stedsutviklingsutvalgets innstilling pkt. 11 ble vedtatt, vedtakets pkt. 8, 
med 12 mot 3 stemmer (MDG/SV). 
 
By- og stedsutviklingsutvalgets innstilling pkt. 12 ble vedtatt, vedtakets pkt. 9, 
med 11 mot 4 stemmer (MDG/SV/SP). 
 
By- og stedsutviklingsutvalgets innstilling pkt. 13 fikk ikke tilslutning. 
 
Høyres forslag nr. 8 ble vedtatt med 9 mot 6 stemmer, vedtakets pkt. 10 
(AP/MDG/SV/SP). 
 
KRF sitt forslag nr. 1 ble vedtatt med 12 mot 3 stemmer, vedtakets pkt. 12.1, 
(SV/Jannike Arnesen, AP) 
 
KRF sitt forslag nr. 2 ble vedtatt med 12 mot 3 stemmer, vedtakets pkt. 12.2, 
(MDG/SV). 
 
KRF sitt forslag nr. 3 ble vedtatt med 10 mot 5 stemmer, vedtakets pkt. 12.3, 
(AP/MDG/SV). 
 
KRF sitt forslag nr. 4 ble vedtatt med 9 mot 6 stemmer, vedtakets pkt. 12.4, 
(AP/MDG/SV/SP). 
 

27. 97a Borgeheia.
28. Før saken sendes ut på høring: Administrasjonen bes tegne inn flere byggegrenser på

tomter med eksisterende bebyggelse i 100 meters belte (med referanse bla til side 38 i
planbeskrivelsen)
Bestemmelser: Paragraf l pktld endres til «Kommuneplanen skal gjelde foran
kommunedelplanen for Borøy.»

Prøvevoteringer:
By- og stedsutviklingsutvalgets innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.

By- og stedsutviklingsutvalgets innstilling pkt. 2 falt med 9 mot 6 stemmer
(H/DEM/FRP/PP).

By- og stedsutviklingsutvalgets innstilling pkt. 3 ble vedtatt, vedtakets pkt. 2,
med 11 mot 4 stemmer (H/PP)

By- og stedsutviklingsutvalgets innstilling pkt. 4 ble enstemmig vedtatt,
vedtakets pkt. 3.

By- og stedsutviklingsutvalgets innstilling pkt. 5 ble ikke votert over.

By- og stedsutviklingsutvalgets innstilling pkt. 6 ble ikke votert over.

By- og stedsutviklingsutvalgets innstilling pkt. 7 ble vedtatt, vedtakets pkt. 4,
med 11 mot 4 stemmer (MDG/SV/SP).

By- og stedsutviklingsutvalgets innstilling pkt. 8 ble vedtatt, vedtakets pkt. 5,
med 11 mot 4 stemmer (MDG/SV/SP).

By- og stedsutviklingsutvalgets innstilling pkt. 9 ble vedtatt, vedtakets pkt. 6,
med 12 mot 3 stemmer (MDG/SV).

Ved alternativ votering ble By- og stedsutviklingsutvalgets innstilling pkt. 10
vedtatt med 11 stemmer, vedtakets pkt. 7, mens 4 stemte for SV sitt forslag nr. 12
(MDG/SV/SP).

By- og stedsutviklingsutvalgets innstilling pkt. 11 ble vedtatt, vedtakets pkt. 8,
med 12 mot 3 stemmer (MDG/SV).

By- og stedsutviklingsutvalgets innstilling pkt. 12 ble vedtatt, vedtakets pkt. 9,
med 11 mot 4 stemmer (MDG/SV/SP).

By- og stedsutviklingsutvalgets innstilling pkt. 13 fikk ikke tilslutning.

Høyres forslag nr. 8 ble vedtatt med 9 mot 6 stemmer, vedtakets pkt. 10
(AP/MDG/SV/SP).

KRF sitt forslag nr. 1 ble vedtatt med 12 mot 3 stemmer, vedtakets pkt. 12.1,
(SV/Jannike Arnesen, AP)

KRF sitt forslag nr. 2 ble vedtatt med 12 mot 3 stemmer, vedtakets pkt. 12.2,
(MDG/SV).

KRF sitt forslag nr. 3 ble vedtatt med 10 mot 5 stemmer, vedtakets pkt. 12.3,
(AP/MDG/SV).

KRF sitt forslag nr. 4 ble vedtatt med 9 mot 6 stemmer, vedtakets pkt. 12.4,
(AP/MDG/SV/SP).
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KRF sitt forslag nr. 5 ble vedtatt med 10 mot 5 stemmer, vedtakets pkt. 11, 
(AP/MDG/SV). 
 
KRF sitt forslag nr. 6 ble vedtatt med 9 mot 6 stemmer, vedtakets pkt. 12.5, 
(AP/MDG/SV/SP). 
 
KRF sitt forslag nr. 10a ble vedtatt med 10 mot 5 stemmer, vedtakets pkt. 12.10a, 
(AP/MDG/SV). 
 
KRF sitt forslag nr. 10b ble vedtatt med 10 mot 5 stemmer, vedtakets pkt. 12.10b, 
(AP/MDG/SV). 
 
KRF sitt forslag nr. 10c ble vedtatt med 10 mot 5 stemmer vedtakets pkt. 12.10c,  
(AP/MDG/SV). 
 
Øvrige forslag fra KRF var allerede votert over. 
 
TVP sitt forslag falt med 8 mot 7 stemmer (DEM/MDG/FRP/SV/TVP/PP). 
 
MDG/SV/SP sitt forslag nr. 1 falt med 9 mot 6 stemmer (KRF/MDG/SV/SP). 
 
MDG/SV/SP sitt forslag nr. 2 falt med 10 mot 5 stemmer (MDG/SV/SP/PP). 
 
MDG/SV/SP sitt forslag nr. 3 falt med 9 mot 6 stemmer (DEM/MDG/SV/TVP/SP). 
 
MDG/SV/SP sitt forslag nr. 4 falt med 10 mot 5 stemmer (MDG/SV/SP/PP). 
 
MDG/SV/SP sitt forslag nr. 5 falt med 11 mot 4 stemmer (MDG/SV/SP). 
 
MDG/SV/SP sitt forslag nr. 6 falt med 9 mot 6 stemmer (DEM/MDG/SV/SP/PP). 
 
MDG/SV sitt forslag falt med 9 mot 6 stemmer (AP/MDG/SV/TVP). 
 
PP sitt forslag nr. 1 falt med 11 mot 4 stemmer (DEM/FRP/TVP/PP). 
 
PP sitt forslag nr. 2 ble vedtatt med 9 mot 6 stemmer, vedtakets pkt. 12.6, 
(AP/MDG/SV/SP). 
 
PP sitt forslag nr. 5 falt med 8 mot 7 stemmer (H/DEM/FRP/SP/PP). 
 
PP sitt forslag nr. 7 falt med 8 mot 7 stemmer (H/DEM/FRP/SP/PP). 
 
PP sitt forslag nr. 8 falt med 12 mot 3 stemmer (DEM/FRP/PP). 
 
PP sitt forslag nr. 15 ble vedtatt med 10 mot 5 stemmer, vedtakets pkt. 12.7, 
(AP/MDG/SV). 
 
PP sitt forslag nr. 17 falt med 9 mot 6 stemmer (H/DEM/FRP/PP). 
 
PP sitt forslag nr. 18 falt med 12 mot 3 stemmer (DEM/FRP/PP). 
 
PP sitt forslag nr. 19 falt med 12 mot 3 stemmer (DEM/FRP/PP). 
 
PP sitt forslag nr. 21 falt med 12 mot 3 stemmer (DEM/FRP/PP). 
 
PP sitt forslag nr. 22 ble vedtatt med 8 mot 7 stemmer, vedtakets pkt. 12.8, 
(AP/MDG/SV/TVP/SP). 
 
PP sitt forslag nr. 24 falt med 9 mot 4 stemmer (DEM/FRP/SP/PP). 

KRF sitt forslag nr. 5 ble vedtatt med 10 mot 5 stemmer, vedtakets pkt. 11,
(AP/MDG/SV).

KRF sitt forslag nr. 6 ble vedtatt med 9 mot 6 stemmer, vedtakets pkt. 12.5,
(AP/MDG/SV/SP).

KRF sitt forslag nr. 10a ble vedtatt med 10 mot 5 stemmer, vedtakets pkt. 12.10a,
(AP/MDG/SV).

KRF sitt forslag nr. 10b ble vedtatt med 10 mot 5 stemmer, vedtakets pkt. 12.10b,
(AP/MDG/SV).

KRF sitt forslag nr. 10c ble vedtatt med 10 mot 5 stemmer vedtakets pkt. 12.10c,
(AP/MDG/SV).

Øvrige forslag fra KRF var allerede votert over.

TVP sitt forslag falt med 8 mot 7 stemmer (DEM/MDG/FRP/SV/TVP/PP).

MDG/SV/SP sitt forslag nr. 1 falt med 9 mot 6 stemmer (KRF/MDG/SV/SP).

MDG/SV/SP sitt forslag nr. 2 falt med 10 mot 5 stemmer (MDG/SV/SP/PP).

MDG/SV/SP sitt forslag nr. 3 falt med 9 mot 6 stemmer (DEM/MDG/SV/TVP/SP).

MDG/SV/SP sitt forslag nr. 4 falt med 10 mot 5 stemmer (MDG/SV/SP/PP).

MDG/SV/SP sitt forslag nr. 5 falt med 11 mot 4 stemmer (MDG/SV/SP).

MDG/SV/SP sitt forslag nr. 6 falt med 9 mot 6 stemmer (DEM/MDG/SV/SP/PP).

MDG/SV sitt forslag falt med 9 mot 6 stemmer (AP/MDG/SV/TVP).

PP sitt forslag nr. 1 falt med 11 mot 4 stemmer (DEM/FRP/TVP/PP).

PP sitt forslag nr. 2 ble vedtatt med 9 mot 6 stemmer, vedtakets pkt. 12.6,
(AP/MDG/SV/SP).

PP sitt forslag nr. 5 falt med 8 mot 7 stemmer (H/DEM/FRP/SP/PP).

PP sitt forslag nr. 7 falt med 8 mot 7 stemmer (H/DEM/FRP/SP/PP).

PP sitt forslag nr. 8 falt med 12 mot 3 stemmer (DEM/FRP/PP).

PP sitt forslag nr. 15 ble vedtatt med 10 mot 5 stemmer, vedtakets pkt. 12.7,
(AP/MDG/SV).

PP sitt forslag nr. 17 falt med 9 mot 6 stemmer (H/DEM/FRP/PP).

PP sitt forslag nr. 18 falt med 12 mot 3 stemmer (DEM/FRP/PP).

PP sitt forslag nr. 19 falt med 12 mot 3 stemmer (DEM/FRP/PP).

PP sitt forslag nr. 21 falt med 12 mot 3 stemmer (DEM/FRP/PP).

PP sitt forslag nr. 22 ble vedtatt med 8 mot 7 stemmer, vedtakets pkt. 12.8,
(AP/M DG/SV/TVP/SP).

PP sitt forslag nr. 24 falt med 9 mot 4 stemmer (DEM/FRP/SP/PP).
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PP sitt forslag nr. 26 ble vedtatt med 8 mot 7 stemmer, vedtakets pkt. 12.9, 
(AP/MDG/SV/TVP/SP). 
 
PP sitt forslag nr. 28 falt med 12 mot 3 stemmer (DEM/FRP/PP). 
 
Øvrige forslag fra PP var allerede votert over. 
 
Høyre sitt forslag nr. 2b ble vedtatt med 10 mot 5 stemmer, vedtakets pkt. 12.12a, 
(AP/MDG/SV). 
 
Høyre sitt forslag nr. 2i falt med 8 mot 7 stemmer (H/DEM/FRP/TVP/PP). 
 
Høyres forslag nr. 5c falt med 9 mot 6 stemmer (H/DEM/FRP/PP). 
 
Høyres forslag nr. 6b falt med 9 mot 6 stemmer (H/DEM/FRP/PP). 
 
Høyres forslag nr. 6c ble vedtatt med 9 mot 6 stemmer, vedtakets pkt. 12.13a, 
(AP/MDG/SV/SP). 
 
Høyres forslag nr. 7a falt med 11 mot 4 stemmer (H/PP). 
 
Høyre sitt forslag nr. 7b ble vedtatt med 8 mot 7 stemmer, vedtakets pkt. 13a, 
(AP/MDG/SV/TVP/SP). 
 
Høyres forslag nr. 7c falt med 10 mot 5 stemmer (H/DEM/PP). 
 
Høyre sitt forslag nr. 7d ble vedtatt med 8 mot 7 stemmer, vedtakets pkt. 13b, 
(AP/DEM/MDG/SV/SP). 
 
Høyre sitt forslag nr. 7e ble vedtatt med 8 mot 7 stemmer, vedtakets pkt. 13c, 
(AP/MDG/SV/TVP/SP). 
 
Høyre sitt forslag nr. 7f ble vedtatt med 9 mot 6 stemmer, vedtakets pkt. 13d, 
(AP/MDG/SV/SP). 
 
FRP sitt forslag nr. 2m falt med 10 mot 5 stemmer (DEM/KRF/FRP/PP). 
 
Høyre sitt forslag nr. 7g ble vedtatt med 10 mot 5 stemmer, vedtakets pkt. 13e, 
(AP/MDG/SV/SP). 
 
Høyre sitt forslag nr. 7h ble vedtatt med 11 mot 4 stemmer, vedtakets pkt. 13f, 
(MDG/SV/Jannike Arnesen, AP). 
 
FRP sitt forslag nr. 2n falt med 11 mot 4 stemmer (DEM/FRP/SP/PP). 
 
Høyre sitt forslag nr. 7i ble vedtatt med 9 mot 6 stemmer, vedtakets pkt. 13g, 
(AP/MDG/SV/TVP). 
 
Høyres forslag nr. 7j falt med 10 mot 5 stemmer (H/DEM/PP). 
 
Høyres forslag nr. 7k falt med 12 mot 3 stemmer (Høyre). 
 
Øvrige forslag fra Høyre var allerede votert over. 
 
SP sitt forslag nr. 1a falt med 11 mot 4 stemmer (DEM/FRP/SP/PP). 
 
SP sitt forslag nr. 1f ble vedtatt med 8 mot 7 stemmer, vedtakets pkt. 12.11a, 
(AP/KRF/MDG/SV). 

PPsitt forslag nr. 26 ble vedtatt med 8 mot 7 stemmer, vedtakets pkt. 12.9,
(AP/MDG/SV/TVP/SP).

PPsitt forslag nr. 28 falt med 12 mot 3 stemmer (DEM/FRP/PP).

Øvrige forslag fra PP var allerede votert over.

Høyre sitt forslag nr. 2b ble vedtatt med 10 mot 5 stemmer, vedtakets pkt. 12.12a,
(AP/MDG/SV).

Høyre sitt forslag nr. 2i falt med 8 mot 7 stemmer (H/DEM/FRP/TVP/PP).

Høyres forslag nr. Sc falt med 9 mot 6 stemmer (H/DEM/FRP/PP).

Høyres forslag nr. 6b falt med 9 mot 6 stemmer (H/DEM/FRP/PP).

Høyres forslag nr. 6c ble vedtatt med 9 mot 6 stemmer, vedtakets pkt. 12.13a,
(AP/MDG/SV/SP).

Høyres forslag nr. 7a falt med 11 mot 4 stemmer (H/PP).

Høyre sitt forslag nr. 7b ble vedtatt med 8 mot 7 stemmer, vedtakets pkt. 13a,
(AP/MDG/SV/TVP/SP).

Høyres forslag nr. 7c falt med 10 mot 5 stemmer (H/DEM/PP).

Høyre sitt forslag nr. 7d ble vedtatt med 8 mot 7 stemmer, vedtakets pkt. 13b,
(AP/DEM/MDG/SV/SP).

Høyre sitt forslag nr. 7e ble vedtatt med 8 mot 7 stemmer, vedtakets pkt. 13c,
(AP/MDG/SV/TVP/SP).

Høyre sitt forslag nr. 7f ble vedtatt med 9 mot 6 stemmer, vedtakets pkt. 13d,
(AP/MDG/SV/SP).

FRP sitt forslag nr. 2m falt med 10 mot 5 stemmer (DEM/KRF/FRP/PP).

Høyre sitt forslag nr. 7g ble vedtatt med 10 mot 5 stemmer, vedtakets pkt. 13e,
(AP/MDG/SV/SP).

Høyre sitt forslag nr. 7h ble vedtatt med 11 mot 4 stemmer, vedtakets pkt. 13f,
(MDG/SV/Jannike Arnesen, AP).

FRP sitt forslag nr. 2n falt med 11 mot 4 stemmer (DEM/FRP/SP/PP).

Høyre sitt forslag nr. 7i ble vedtatt med 9 mot 6 stemmer, vedtakets pkt. 13g,
(AP/MDG/SV/TVP).

Høyres forslag nr. 7j falt med 10 mot 5 stemmer (H/DEM/PP).

Høyres forslag nr. 7k falt med 12 mot 3 stemmer (Høyre).

Øvrige forslag fra Høyre var allerede votert over.

SP sitt forslag nr. la falt med 11 mot 4 stemmer (DEM/FRP/SP/PP).

SP sitt forslag nr. 1f ble vedtatt med 8 mot 7 stemmer, vedtakets pkt. 12. l l a ,
(AP/KRF/MDG/SV).
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SP sitt forslag nr. 1g falt med 11 mot 4 stemmer (DEM/FRP/SP/PP). 
 
SP sitt forslag nr. 1h ble vedtatt med 9 mot 6 stemmer, vedtakets pkt. 12.11b, 
(AP/MDG/SV/TVP). 
 
SP sitt forslag nr. 1i falt med 11 mot 4 stemmer (DEM/FRP/SP/PP). 
 
SP sitt forslag nr. 1k falt med 11 mot 4 stemmer (DEM/FRP/SP/PP). 
 
SP sitt forslag nr. 3 ble vedtatt med 9 mot 6 stemmer, vedtakets pkt. 14 
(AP/MDG/SV/TVP). 
 
SP sitt forslag nr. 4e ble vedtatt 8 mot 7 stemmer, vedtakets pkt. 12.14a 
(AP/KRF/MDG/SV). 
 
SP sitt forslag nr. 5 ble vedtatt med 10 mot 5 stemmer, vedtakets pkt. 15 
(AP/MDG/SV). 
 
Øvrige forslag fra SP var allerede votert over. 
 
SV sitt forslag nr. 1 falt med 9 mot 6 stemmer (KRF/MDG/SV/TVP): 
 
SV sitt forslag nr. 2 falt med 11 mot 4 stemmer (MDG/SV/SP). 
 
SV sitt forslag nr. 3 falt med 11 mot 4 stemmer (MDG/SV/TVP). 
 
SV sitt forslag nr. 4 falt med 9 mot 6 stemmer (AP/MDG/SV/SP). 
 
SV sitt forslag nr. 5 falt med 9 mot 6 stemmer (AP/DEM/MDG/SV). 
 
SV sitt forslag nr. 6 falt med 9 mot 6 stemmer (AP/DEM/MDG/SV). 
 
SV sitt forslag nr. 7 falt med 8 mot 7 stemmer (AP/DEM/MDG/SV/SP). 
 
SV sitt forslag nr. 8 falt med 11 mot 4 stemmer (MDG/SV/SP). 
 
SV sitt forslag nr. 9 falt med 12 mot 3 stemmer (MDG/SV). 
 
SV sitt forslag nr. 10 ble vedtatt med 11 mot 4 stemmer, vedtakets pkt. 16 
(H/FRP). 
 
SV sitt forslag nr. 11, oversendelsesforslag, ble enstemmig vedtatt oversendt. 
 
FRP sitt forslag nr. 10 falt med 12 mot 3 stemmer (DEM/FRP/PP). 
 
FRP sitt forslag nr. 17 ble vedtatt med 10 mot 5 stemmer, vedtakets pkt. 12.15 
(AP/MDG/SV). 
 
FRP sitt forslag nr. 19a ble vedtatt med 10 mot 5 stemmer, vedtakets pkt. 17a 
(AP/MDG/SV). 
 
FRP sitt forslag nr. 19b ble vedtatt med 9 mot 6 stemmer, vedtakets pkt. 17b 
(AP/MDG/SV/TVP). 
 
FRP sitt forslag nr. 19c ble vedtatt med 9 mot 6 stemmer, vedtakets pkt. 17c 
(AP/MDG/SV/SP). 
 
FRP sitt forslag nr. 19d falt med 8 mot 7 stemmer (H/DEM/FRP/TVP/PP). 

SP sitt forslag nr. lg falt med 11 mot 4 stemmer (DEM/FRP/SP/PP).

SP sitt forslag nr. lh ble vedtatt med 9 mot 6 stemmer, vedtakets pkt. 12.1 l b ,
(AP/MDG/SV/TVP).

SP sitt forslag nr. li falt med 11 mot 4 stemmer (DEM/FRP/SP/PP).

SP sitt forslag nr. lk falt med 11 mot 4 stemmer (DEM/FRP/SP/PP).

SP sitt forslag nr. 3 ble vedtatt med 9 mot 6 stemmer, vedtakets pkt. 14
(AP/MDG/SV/TVP).

SP sitt forslag nr. 4e ble vedtatt 8 mot 7 stemmer, vedtakets pkt. 12.14a
(AP/KRF/MDG/SV).

SP sitt forslag nr. 5 ble vedtatt med 10 mot 5 stemmer, vedtakets pkt. 15
(AP/MDG/SV).

Øvrige forslag fra SP var allerede votert over.

SV sitt forslag nr. 1 falt med 9 mot 6 stemmer (KRF/MDG/SV/TVP):

SV sitt forslag nr. 2 falt med 11 mot 4 stemmer (MDG/SV/SP).

SV sitt forslag nr. 3 falt med 11 mot 4 stemmer (MDG/SV/TVP).

SV sitt forslag nr. 4 falt med 9 mot 6 stemmer (AP/MDG/SV/SP).

SV sitt forslag nr. 5 falt med 9 mot 6 stemmer (AP/DEM/MDG/SV).

SV sitt forslag nr. 6 falt med 9 mot 6 stemmer (AP/DEM/MDG/SV).

SV sitt forslag nr. 7 falt med 8 mot 7 stemmer (AP/DEM/MDG/SV/SP).

SV sitt forslag nr. 8 falt med 11 mot 4 stemmer (MDG/SV/SP).

SV sitt forslag nr. 9 falt med 12 mot 3 stemmer (MDG/SV).

SV sitt forslag nr. 10 ble vedtatt med 11 mot 4 stemmer, vedtakets pkt. 16
(H/FRP).

SV sitt forslag nr. 11, oversendelsesforslag, ble enstemmig vedtatt oversendt.

FRP sitt forslag nr. 10 falt med 12 mot 3 stemmer (DEM/FRP/PP).

FRP sitt forslag nr. 17 ble vedtatt med 10 mot 5 stemmer, vedtakets pkt. 12.15
(AP/MDG/SV).

FRP sitt forslag nr. 19a ble vedtatt med 10 mot 5 stemmer, vedtakets pkt. 17a
(AP/MDG/SV).

FRP sitt forslag nr. 19b ble vedtatt med 9 mot 6 stemmer, vedtakets pkt. 17b
(AP/MDG/SV/TVP).

FRP sitt forslag nr. 19c ble vedtatt med 9 mot 6 stemmer, vedtakets pkt. 17c
(AP/MDG/SV/SP).

FRP sitt forslag nr. 19d falt med 8 mot 7 stemmer (H/DEM/FRP/TVP/PP).
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FRP sitt forslag nr. 19e falt med 12 mot 3 stemmer (DEM/FRP/PP). 
 
FRP sitt forslag nr. 19f falt med 8 mot 7 stemmer (H/DEM/FRP/TVP/PP). 
 
FRP sitt forslag nr. 19g ble vedtatt med 8 mot 7 stemmer, vedtakets pkt. 17d 
(AP/MDG/SV/TVP/SP). 
 
FRP sitt forslag nr. 19h ble vedtatt med 8 mot 7 stemmer, vedtakets pkt. 17e 
(AP/MDG/SV/TVP/SP). 
 
FRP sitt forslag nr. 19i ble vedtatt med 8 mot 7 stemmer, vedtakets pkt. 17f 
(AP/MDG/SV/TVP/SP). 
 
FRP sitt forslag nr. 19j ble vedtatt med 8 mot 7 stemmer, vedtakets pkt. 17g 
(AP/MDG/SV/SP/Sigrun Sæther, KRF). 
 
FRP sitt forslag nr. 19k falt med 9 mot 6 stemmer (H/DEM/FRP/PP). 
 
FRP sitt forslag nr. 19l ble vedtatt med 8 mot 7 stemmer, vedtakets pkt. 17h 
(AP/MDG/SV/TVP/SP). 
 
Øvrige forslag fra FRP var allerede votert over. 
 
 
Endelig votering: 
Alle prøvevoteringer ble vedtatt som endelige med følgende endringer: 
 
Ved alternativ votering ble By- og stedsutviklingsutvalgets innstilling pkt. 10 
vedtatt med 12 stemmer, vedtakets pkt. 7, mens 3 stemte for SV sitt forslag nr. 12 
(MDG/SV). 
 
SV sitt forslag nr. 10 ble vedtatt med 14 mot 1 stemmer, vedtakets pkt. 18 (FRP). 
 
 
 

 
 
 
 
 
17.10.2022 

FRP sitt forslag nr. 19e falt med 12 mot 3 stemmer (DEM/FRP/PP).

FRP sitt forslag nr. 19f falt med 8 mot 7 stemmer (H/DEM/FRP/TVP/PP).

FRP sitt forslag nr. 19g ble vedtatt med 8 mot 7 stemmer, vedtakets pkt. 17d
(AP/M DG/SV/TVP/SP).

FRP sitt forslag nr. 19h ble vedtatt med 8 mot 7 stemmer, vedtakets pkt. 17e
(AP/M DG/SV/TVP/SP).

FRP sitt forslag nr. 19i ble vedtatt med 8 mot 7 stemmer, vedtakets pkt. 17f
(AP/M DG/SV/TVP/SP).

FRP sitt forslag nr. 19j ble vedtatt med 8 mot 7 stemmer, vedtakets pkt. 17g
(AP/MDG/SV/SP/Sigrun Sæther, KRF).

FRP sitt forslag nr. 19k falt med 9 mot 6 stemmer (H/DEM/FRP/PP).

FRP sitt forslag nr. 191ble vedtatt med 8 mot 7 stemmer, vedtakets pkt. 17h
(AP/M DG/SV/TVP/SP).

Øvrige forslag fra FRP var allerede votert over.

Endelig votering:
AIie prøvevoteringer ble vedtatt som endelige med følgende endringer:

Ved alternativ votering ble By- og stedsutviklingsutvalgets innstilling pkt. 10
vedtatt med 12 stemmer, vedtakets pkt. 7, mens 3 stemte for SV sitt forslag nr. 12
(MDG/SV).

SV sitt forslag nr. 10 ble vedtatt med 14 mot 1 stemmer, vedtakets pkt. 18 (FRP).

17.10.2022
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