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Melding om oppstart av planprogram og detaljregulering For Røyrås 

Næringsområde - 532/4 mfl.  

(PLANID: 4204_1589) 

På vegne av forslagstiller, Røyrås Treindustri AS, og i medhold av plan- og 

bygningsloven §12-3 og §12-8, kunngjøres oppstart av planarbeid for Gnr. 532, Bnr. 4 

m.fl. i Kristiansand kommune.  

 

Planens avgrensning: 

Planområdet er på omtrent 30 daa, og er lokalisert på Storåker, Finsland i 

Kristiansand kommune. Planområdet består av følgende gnr/bnr: 532/4,12,16,18, 

528/16,17,19 og 524/9,10. Hensikten med planarbeider er å utvide nærings-

/industriområdet til Røyrås treindustri. 

 

Figur 1: Planavgrensning 
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Formålet med planarbeidet: 

Hensikten med planarbeider er å utvide nærings-/industriområdet til Røyrås 

treindustri. Røyrås treindustri AS er en lokal trevarefabrikk helt i nord i nye 

Kristiansand kommune. Fabrikken produserer tre-emballasje for industrien i 

Agder, Telemark og Rogaland. De benytter lokalt råstoff, noe som både er 

bærekraftig og fornybart. Røyrås Treindustri disponerer i dag ca.15 000 m2 til sin 

virksomhet, men ser at det i fremtiden vil være behov for ytterligere 20-30 

000m2. Det er derfor et ønske å regulere området på vestsiden av veien 

ovenfor eksisterende næringsområde til næring 

Krav om konsekvensutredning: 

Planarbeidet er vurdert i forhold til krav om konsekvensutredning etter plan- og 

bygningsloven § 4-2 og forskrift om konsekvensutredning dit hen at det vil være krav 

om konsekvensutredning (KU) for planen. Forslag til planprogram for Røyrås 

Næringsområde legges ut til offentlig ettersyn samtidig med denne meldingen om 

oppstart. 

Utbyggingsavtale: 

Det er ikke aktuelt med utbyggingsavtaler i dette området.  

Medvirkningsprosess:  

Hensikten med dette varsel er at berørte parter skal informeres om påbegynt 

planarbeid, og få anledning til å fremme sine synspunkter til planarbeidet i en tidlig 

fase. Etter fristens utløp vil det bli utarbeidet et planforslag som sendes kommunen. 

Når dette legges ut på høring vil dere igjen ha anledning til å uttale dere om det 

konkrete planforslaget. 

Merknader: 

Eventuelle merknader og innspill til planarbeidet best sendt til Drag Arkitektur Og 

Byggteknikk AS, Audnedalsveien 4379, 4529 Byremo eller pr e-post til 

anniken.roksland@dragark.no innen fristen.  

Frist for å komme med innspill er satt til 14. Juni 2021 

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Anniken Røksland, 

anniken.roksland@dragark.no 

Oppstarts dokumenter kan også ses på www.dragark.no 

 

Med hilsen 

for Drag Arkitektur og Byggteknikk AS 

 
Anniken Røksland 

 
Vedlegg: 

mailto:anniken.roksland@dragark.no
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