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Røyrås Næringsområde – 532/4 mfl – detaljregulering – 
fastsettelse av planprogram 
 
 
Forslag til vedtak 
 

1. By- og stedsutviklingsutvalget fastsetter planprogram for Røyrås 
Næringsområde – 532/4 sist datert 24.08.21. 

 
Sammendrag 
Lovverket stiller krav om konsekvensutredning (KU) ved utarbeiding av reguleringsplaner 
av en viss størrelse, kostnad eller formål. Hensikten er å sikre at hensynet til miljø og 
samfunn blir vurdert i planprosessen.  
 
Et planprogram er en plan for hvordan reguleringsplanen skal lages, hva som skal 
utredes og hvordan prosessen skal legges opp.  
 
- Tiltaket befinner seg i Finsland langs Finslandsvegen i tidligere Songdalen kommune, 

mer spesifikt ved Myran og Storåker. 
- Planforslagets formål er å sørge for en gjennomførbar utvidelse av dagens 

treindustrivirksomhet.  
- Planprogrammet følger opp prinsippavklaring i By- og stedsutviklingsutvalget 

21.01.21. Som referansealternativ brukes  dagens situasjon uten utvidelse. Som 
utbyggingsalternativer er det satt opp to alternativer: 
1. Utbygging i tråd med kommuneplanen med utvidelse på østsiden av eksisterende 

virksomhet. 
2. Utbygging i tråd med utbyggers forslag med utvidelse på vestsiden av 

eksisterende virksomhet.  
- I tillegg beskrives problemstillinger og metodikk for utredning av temaene  

jordvern, naturmangfold, trafikksikkerhet, klimakonsekvenser, estetikk, 
overvannshåndtering og terrengtilpasning.  
 

Plan- og bygningssjefen vurderer planprogrammet å være i tråd med tidligere vedtak, og 
dekkende for igangsettelse av planarbeidet.  
 
Planprogrammet anbefales fastsatt. 
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Venke Moe Eirik Heddeland Martens 
Plan- og bygningssjef Planleder 
Sign. Sign. 
  

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
Vedlegg: 
1. Forslag til planprogram, sist datert 23.08.2021 
2. Saksfremlegg med vedlegg til prinsippavklaring i BSU 21.01.2021 
3. Vedtak BYSTED, 21012021, Sak 19_21, Røyrås Næringsområde mfl – detaljregulering 
4. Oppsummerte merknader med kommentarer fra forslagsstiller 
5. Merknader til planprogram 
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Bakgrunn for saken 
Planprogrammet fremmes av Drag Arkitektur AS på vegne av Røyrås treindustri.  
 
 

 
Figur 1 - Tiltaket befinner seg i Finsland langs Finslandsvegen i tidligere Songdalen kommune, mer 
spesifikt ved Myran og Storåker. 

 
Saken ble prøvd ved prinsippavklaring for By- og stedsutviklingsutvalget i møte 
21.01.2021 hvor forholdet til gjeldende kommuneplan for Songdalen ble avklart. 
Vedtaket ble lydende:  
 
1. By og stedsutviklingsutvalget anbefaler at det arbeides videre med planinitiativet for 

Røyrås Næringsområde 523/4 m.fl.  

2. Del av eiendom 532/19, som i dag er dyrka mark, skal reguleres til jordbruk i et 

videre planarbeid. (10/1)  

3. Eventuell dyrka mark som går tapt, må opparbeides tilsvarende areal i nærområdet. 

Dette må skje etter plan som godkjennes av kommunen. (Enst.) 

 
Planprogrammet 
Planprogrammet følger opp tidligere prinsippavklaring i By- og stedsutviklingsutvalget 
21.01.21. Som referansealternativ brukes  dagens situasjon uten utvidelse. Som 
utbyggingsalternativer er det satt opp to alternativer: 

1. Utbygging i tråd med kommuneplanen med utvidelse på østsiden av eksisterende 
virksomhet. 

2. Utbygging i tråd med utbyggers forslag med utvidelse på vestsiden av 
eksisterende virksomhet.  

 
Temaer som skal vurderes i konsekvensutredningen er: 
- Jordressurser, jordvern og naturressurser 
- Naturmangfold 
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Andre temavurderinger knyttet til temaer som landskap, støy, teknisk infrastruktur ol. 
ivaretas i planbeskrivelsen som normalt. Jf. planprogrammet side 17. 
 
Høring  
Planprogrammet lå ute til offentlig ettersyn samtidig med melding om oppstart av 
planarbeid i perioden 03.05.2021 – 10.08.2021. I denne perioden ble det i tillegg varslet 
utvidelse av planområdet for å følge opp innkomne merknader. Det kom inn 6 
merknader. Under følger sammendrag av hver enkelt uttalelse og plan og bygg 
vurdering. I tillegg kom det inn en merknad fra seniorrådet etter fristen. Seniorrådet 
hadde ingen merknader til saken.  
 
Statsforvalteren i Agder v/ Miljøvernavdelingen, 02.06.2021 
- Positiv til at det legges til rette for ny videre utvikling av industri basert på lokalt 

råstoff fra skogbruket i regionen.  
- Bør ikke gå på bekostning av dyrka jord. 
- Presiserer at jordvernhensyn kan gi grunnlag for innsigelse. 
- Legges beslag på ca. 4,2 daa fulldyrka jord på vestsiden av fylkesveien registrert 

med stor verdi i NIBIO sin verdiklassifisering av dyrka jord basert på AR5 og DMK. I 
tillegg inkluderes et areal på 5,5 daa registrert av NIBIO som innmarksbeite som 
også har verdi som jordbruksareal inn mot det nasjonale jordvernmålet.  

- Statsforvalteren fraråder at det åpnes for omdisponering av arealer med dyrka jord i 
planforslaget.  

- Forventer at det gjøres gode og grundige vurderinger av handlingsalternativ til 
omdisponering av matjord ved å undersøke muligheten for arealeffektivisering og 
andre mulige plasseringer for nytt næringsareal.  

- Konsekvenser for berørte naturtyper og arter i området må vurderes.  
- I tillegg til en rekke observasjoner av fugl i planområdet, er det registrert et par 

med viper på den oppdyrka teigen i vest på gnr/bnr 532/4, en art som har hatt 
markant nedgang i hekkebestanden og har status sterkt truen (EN) på rødlisten.  

- Lokasjonen er omtalt som en passende hekkebiotop i registreringen i 
Artsobservasjoner.  

- Den aktuelle registreringen er punktfestet utenfor planområdet, men deler av jordet 
ligger innenfor planavgrensningen, og influensområdet for ny aktivitet vil kunne 
være større enn dette.  

- Forventer en vurdering av påvirkningen på fuglearten inngår i 
konsekvensutredningen.  

- Minner om at ny arealbruk i strid med truede arter er grunnlag for innsigelse.  
- Anbefaler av hensyn til estetiske hensyn at det fastsettes tydelige og restriktive 

bestemmelser når det gjelder terrenginngrep og bebyggelse.  
- Forventer at planforslaget til offentlig ettersyn har gode illustrasjoner av 

konsekvenser for landskapet, og hvor maksimal utnyttelse er vist.   
- Landskap bør inngå i konsekvensutredningen slik at det er mulig å sammenligne 

alternativene som skal vurderes med hensyn til dette temaet.  
 
Plan og byggs kommentar 
- Omdisponering av matjord er vurdert i prinsippavklaring i By- og 

stedsutviklingsutvalget  
- Merknad om å vurdere arealeffektiv utnyttelse er fulgt opp som mulige avbøtende 

tiltak knyttet til omdisponering av dyrka mark og konsekvenser for naturmangfold.  
- Andre mulige plasseringer for nytt næringsareal er ikke vurdert.  
- Vurdering av konsekvenser for Vipe inngår i planprogrammet.  
- Varsler om innsigelse tas til etterretning.  
- Krav til illustrasjoner og restriktive bestemmelser for å begrense terrenginngrep 

inngår i planprogrammet og følges opp i videre planarbeid.  
- Vurdering av landskapskonsekvenser i de forskjellige alternativene forutsettes fulgt 

opp i planarbeidet, men er ikke ansett som nødvendig å legge inn som et tema i 
konsekvensutredningen.  
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Agder fylkeskommune v/ Regionalavdelingen, 02.06.2021 
- Fartsgrensen for den aktuelle strekningen er 80 km/t, og for trafikksikkerhet langs 

fylkesveien er det uheldig at utvidelse av virksomheten planlegges på vestsiden av 
veien.  

- Forutsetter at virksomheten innretter seg slik at behov for kryssing begrenses.  
- Videre interesser vil være atkomst fra, og byggegrense mot fylkesveien.  
- Det må sikres nødvendig frisikt i avkjørsler, inkludert stoppsikt/baksikt ved 

venstresving inn i avkjørsel.  
- Byggegrense må settes til minimum femten meter.  
- Det er ikke nødvendig med arkeologisk registrering på området.  
 
Plan og byggs kommentar 
- Krav til trafikksikkerhet er tatt til etterretning og ivaretas i planarbeidet.  
 
Statens Vegvesen, 10.05.2021 
- Ingen merknader.  
 
Agder Energi, 14.06.2021 
- Må tas hensyn til bestående anlegg og for de anlegg som det er nødvendig for oss å 

etablere og drifte. Dette innebærer høyspentlinje, kabel og nettstasjon (vist i 
kartutsnitt vedlagt i komplett merknad).  

- Anbefaler at det reguleres inn en hensynssone på 30 m fra høyspentlinje hvor det 
ikke er tillatt for utendørs bruk av redskap med lang rekkevidde og lignende, og 
hvor henvendelse til AE kreves for å få avklart sikkerhetstiltak hver gang.  

- Bes innregulert nettstasjon med påfølgende tekniske krav pga. trolig økt 
effektbehov.  

 
Plan og byggs kommentar 
- Ivaretas i planarbeidet.  
 
Miljørettet helsevern, 11.05.2021 
- Kunne stått mer i planen om hvorvidt utvidelsen vil påvirke boligene i nærheten 

med tanke på støy og støv.  
 
Plan og byggs kommentar 
- Ivaretas i planarbeidet.  
 
Harald Hærås, 12.05.2021 
- Gnr/bnr 532/12 skal ikke være del av Røyrås næringsområde.  
- Eiendommen tilhører 532/13-20.  
- Hele 532/19 og del av 528 bør tilbakeføres skogbruk/jordbruk.  
- Det må nytt dreneringsutløp fra kum ved fylkesvegen da vannet går over vegen 

minst en gang i året.  
- Navnet Storaker gjelder kun 528/6. Riktig navn bør være Myran.  
 
Plan og byggs kommentar 
- Fulgt opp i planprogrammet. Det ble meldt utvidelse av planområdet for å 

imøtekomme ønske om tilbakeføring til LNF.  
- Overvann vurderes i den videre planprosessen.   
- Korrigering av områdenavn er innarbeidet i planprogrammet.  
 
 
Intern medvirkning 
Planinitiativet er tatt opp i samarbeidsgruppen, og planprogrammet er sendt 
ingeniørvesenet og parkvesenet for oppfølgende uttalelser. De hadde ingen innvendinger. 
Det er ikke vurdert som nødvendig å fremlegge forslag til planprogram for 
samarbeidsgruppen.  
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PLAN OG BYGGS VURDERING AV PLANPROGRAMMET 
Forhold til gjeldende kommunedelplan for Songdalen 2012 – 2016 vurderes som avklart 
etter prinsippavklaring i By- og stedsutviklingsutvalget 21.01.2021. Forslaget vil medføre 
omdisponering av fulldyrka mark, samtidig som noe fulldyrka mark som i dag er regulert 
som næring blir tilbakeført til LNF. Konsekvensutredningen dekker både dette temaet og 
temaet naturmangfold hvor det er naturlig å omtal hekkeområdet til Vipa. Andre 
vurderinger knyttet til klima- og miljøhensyn vil redegjøres for i planprosessen som 
normalt. Planforslaget vil også måtte vise hvilke terrenginngrep som blir resultatet av en 
utbygging. Det forutsettes at det utarbeides gode illustrasjoner for hvordan dette er 
tenkt løst på en god måte. I tillegg må det illustreres hvordan konsekvensene vil være i 
de forskjellige alternativene. 
 
Planprogrammet dekker formålet med planarbeidet, forholdet til overordnede planer, 
føringer, planprosessen, de tre alternativene som skal vurderes og behovet for 
utredninger.  
 
Plan og bygg anbefaler at By- og stedsutviklingsutvalget fastsetter planprogram for 
Røyrås Næringsområde – 532/4 mfl sist datert 24.08.21. 
 
 
Ørjan Olsen Furnes, 24.08.2021


