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Dette er de tre pågående planprosessene

✓Regional plan for senterstruktur 

og handel i Agder

✓Regional plan for mobilitet for 

Agder

✓Regional plan for bolig, areal og 

transport i kristiansandsregionen



Hvorfor orienterer vi om regionale planer i dag?

• Vi er sammen for å drøfte de 
store utfordringene i regionen. For 
eksempel arealpolitikk, naturkrise 
og industrietablering. Levekår

• Gjennom regionale planer gir 
fylkestinget rammer og 
retningslinjer.

• #vårtagder skaper gode, 
brede arenaer. 

• Ulike avdelinger – én 
fylkeskommune!



Hvilke spørsmål skal planene svare på?



Regionale planer, et viktig felles verktøy

• Fundament for felles handling i 

regionen

• Verktøy for å møte felles 

utfordringer

• Verktøy for funksjonsdeling og 

forutsigbarhet

• Hjelp til å prioritere

Sørlandsparken Øst (Fædrelandsvennen 21.6.2021, foto: Jacob J. Buchard)



Plan- og bygningsloven

• Plan- og bygningsloven er den loven 
som har størst betydning 
for klimahensyn og naturverdier

• Gjennom bindende planer legges 
grunnlaget for de fleste beslutninger 
om hvordan arealene skal, og ikke 
skal, brukes

• § 8.2: «Regional plan skal legges til
grunn for regionale organers
virksomhet og for kommunal og 
statlig planlegging i regionen»

• En strategi eller et "veikart" er ikke 
bindende!



Senterstruktur, lokalsamfunn og levekår

Plankart, ATP arendalsregionen (2019) Liv i bygdesentrum. Lånt fra Vennesla kommune



Bred medvirkning, åpen og demokratisk prosess, 

god forankring       felles forpliktelse 



Aktiviteter 2022 2023 
mai juni juli aug sept okt nov des jan febr mar apr mai jun 

Arbeide med kunnskapsgrunnlag 
og medvirkning 
 

              

Skrive utkast til planer, 
handlingsprogrammer  
KUer (ikke mob.planen) 

              

Politisk behandling av utkast til 
planer og handlings- 
programmer 

              

Høring av planer og 
handlingsprogrammer 
 

              

Vurdering og innarbeiding av 
høringsinnspill 
 

              

Sluttbehandling i 
fylkeskommunale råd/utvalg 
 

              

Vedtak av planer og 
handlingsprogrammer i 
fylkestinget 

              

 



Når kan man medvirke og påvirke?

✓Ferdig: Høring/medvirkning i forbindelse med de tre planprogrammene. 

«Oppskriftene» for planarbeidene ble fastsatt av fylkestinget 4. mai 2022

✓Nå: Felles kunnskapsgrunnlag, skriving av disposisjoner/skisser til hver 

enkelt plan, m/handlingsprogrammer. Dialog/innspill t.o.m. september.

✓Desember 2022 – mars 2023. Høring av planene, inkludert felles 

høringskonferanse. Innspill mottas innen høringsfrist som kunngjøres i 

desember.

✓Ulike arenaer blir og vil bli rigget. Noen felles, og noen for hver enkelt 

plan. Og vi prosjektledere kan kontaktes!



Takk for oppmerksomheten, vi gleder oss til 

denne dagen og videre samarbeid.

Kontakt: 

manuel.birnbrich@agderfk.no

Ingvild.mogster.lindaa@agderfk.no

Lisbeth.raanes.hansen@agderfk.no

mailto:manuel.birnbrich@agderfk.no
mailto:Ingvild.mogster.lindaa@agderfk.no
mailto:Lisbeth.raanes.hansen@agderfk.no

