Høringsuttalelser til planprogram for regional plan for senterstruktur og handel
i Agder, i alfabetisk rekkefølge (klikk på navnet for å komme direkte til
uttalelsen)

1. Agderbyen eiendomsutvikling
2. Arendal kommune
3. BaneNor
4. Birkenes kommune
5. Bykle kommune
6. Direktoratet for mineralforvaltning
7. Forsvarsbygg
8. Froland kommune
9. Gjerstad kommune
10. Grimstad kommune
11. Hægebostad kommune
12. Igland Eiendom AS
13. Jernbanedirektoratet
14. Kristiansand kommune
15. Kristiansand næringsselskap AS
16. Kvadraturen i Kristiansand AS og Kvadraturen Gårdeierforening
17. Kystverket
18. Lillesand kommune
19. Lillesand næringsarealer AS
20. Lindesnes kommune
21. Lister interkommunale politiske råd
22. Mattilsynet
23. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
24. Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
25. Region Kristiansand interkommunale politiske råd
26. Risør kommune
27. Setesdal interkommunalt politisk råd
28. Statens vegvesen
29. Statsforvalteren i Agder
30. Sørlandsparken Næringsforening
31. Universitetet i Agder
32. Vennesla kommune
33. Østre Agder interkommunalt politisk råd
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Regionale planer - Høringsuttalelse fra Arendal kommune
Vi viser til invitasjon til å komme med høringsuttalelse til planprogram for regionale planer (deres ref
21/20010-1).
Kommuneplanutvalget behandlet 11.januar 2022, sak 6/22, Arendal kommune høringsuttalelse til
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Kommunedirektørens forslag til vedtak
Arendal Kommuneplanutvalg mener planprogrammene for Regional plan for senterstruktur
og handel og Regional plan for mobilitet for Agder er grundige og ambisiøse, og at de på en
god måte legger grunnlag for utvikling av Agder i tråd med regionplan Agder 2030.
For å følge opp målsettingene i planene vil kommuneplanutvalget anbefale at Regional plan
for senterstruktur og handel inneholder en regional planbestemmelse i henhold til plan- og
bygningslovens § 8-5.
Arendal kommune vil gjerne delta i planarbeidet med politiske og administrative
representanter.

Kommuneplanutvalget har behandlet saken i møte 12.01.2022 sak 22/6
Møtebehandling
Einar Krafft Myhren (SV), fremmet følgende tilleggsforslag:
Arendal kommune anbefaler at følgende tas inn i planprogrammet:
1. Nytt kulepunkt i lista «Viktig å omtale…» under 2.2.8: Hvordan minimalisere
naturinngrep og negative miljøkonsekvenser.
2. Avklare om planen skal inneholde parkeringsnormer, og i så fall gjennomføre en
konsekvensanalyse.
Votering
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Det ble votert punktvis over tilleggsforslaget fra Einar Krafft Myhren (SV).
Pkt. 1: Enstemmig vedtatt.
Pkt. 2: Vedtatt med 6 (SV 1, Hove 1, H 1, V 1, KrF 1, Ap 1) mot 3 (FrP 1, H 1, Sp 1)
stemmer.
Kommuneplanutvalget vedtak
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Arendal Kommuneplanutvalg mener planprogrammene for Regional plan for senterstruktur
og handel og Regional plan for mobilitet for Agder er grundige og ambisiøse, og at de på en
god måte legger grunnlag for utvikling av Agder i tråd med regionplan Agder 2030.
For å følge opp målsettingene i planene vil kommuneplanutvalget anbefale at Regional plan
for senterstruktur og handel inneholder en regional planbestemmelse i henhold til plan- og
bygningslovens § 8-5.
Arendal kommune vil gjerne delta i planarbeidet med politiske og administrative
representanter.
Arendal kommune anbefaler at følgende tas inn i planprogrammet:
1. Nytt kulepunkt i lista «Viktig å omtale…» under 2.2.8: Hvordan minimalisere
naturinngrep og negative miljøkonsekvenser.
2. Avklare om planen skal inneholde parkeringsnormer, og i så fall gjennomføre en
konsekvensanalyse.
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Høringsuttalelse fra Arendal kommune: Planprogram for regional plan
for senterstruktur og handel i Agder - Planprogram for regional plan for
mobilitet for Agder 2023 - 2033
Kommunedirektørens forslag til vedtak
Arendal Kommuneplanutvalg mener planprogrammene for Regional plan for senterstruktur og
handel og Regional plan for mobilitet for Agder er grundige og ambisiøse, og at de på en god måte
legger grunnlag for utvikling av Agder i tråd med regionplan Agder 2030.
For å følge opp målsettingene i planene vil kommuneplanutvalget anbefale at Regional plan for
senterstruktur og handel inneholder en regional planbestemmelse i henhold til plan- og
bygningslovens § 8-5.
Arendal kommune vil gjerne delta i planarbeidet med politiske og administrative representanter.
Vedlegg
Høring: Planprogrammer for tre regionale planer om mobilitet, senterstruktur og handel, bolig, areal
og transport - Agder fylkeskommune (agderfk.no)
Sammendrag
Fylkestinget i Agder vedtok 26. oktober å sende planprogrammene for tre nye regionale planer på
høring og legge dem ut til offentlig ettersyn. Denne politiske saken omhandler Arendal kommunes
høringsuttalelse til planprogram for Regional plan for senterstruktur og handel i Agder og
planprogram for Regional plan for mobilitet for Agder 2023-2033.
Kommunedirektøren er positiv til at planprogrammene sees i sammenheng. Planprogrammene har
inkludert mange viktige perspektiver og problemstillinger, og kommunedirektøren har kun noen få
tilbakemeldinger til planprogrammene.
Bakgrunn (Fakta)
Fylkestinget har tre planprogram på høring. Det er viktig å merke seg at planprogrammene ikke er
egne planer, men beskriver hvordan prosessen for utarbeidelse av planene skal gjennomføres,
inkludert redegjørelse for formål med planarbeidet, organisering, opplegg for medvirkning, behov
for utredninger og framdriftsplan.
Følgende planprogram er på høring, med frist 15. februar:
 Planprogram for Regional plan for senterstruktur og handel i Agder
 Planprogram for Regional plan for mobilitet for Agder 2023-2033
 Planprogram for Regional plan for bolig, areal og transport i kristiansandsregionen 20232050
Arendal kommune har ikke vurdert Planprogram for regional plan for kristiansandsregionen, siden
vi ikke er inkludert i planområdet.
Dokumentnr.: 21/20057-5
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Planprogram for Regional plan for senterstruktur og handel i Agder
Det er i dag to regionale planer for senterstruktur. I Aust-Agder ble det i 2015 vedtatt en «Regional
plan for senterstruktur og handel i Aust-Agder». I Vest-Agder ble det i 2003 vedtatt en
«Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av handel og tjenester i Vest-Agder». Planene er
veldig like når det gjelder intensjonen og formålet, med et vesentlig skille: Mens Vest-Agder-planen
inneholder retningslinjer for lokalisering av handel og tjenesteyting, har Aust-Agder-planen både
retningslinjer og en regional planbestemmelse. En planbestemmelse er juridisk bindende, mens
retningslinjer ikke er det. Retningslinjene har svakere formell virkning og status, og det har ført til
ulikheter i oppfølging og håndhevelse.
I planprogrammet blir kommunene spesielt utfordret på to spørsmål:
 Er det behov for å etablere egne formelle arbeidsgrupper eller referansegrupper til
planarbeidet? Hvem bør være representert i disse i så fall?
 Bør planen inneholde en regional planbestemmelse etter § 8-5 plan og bygningsloven, med
konkrete retningslinjer for senterstruktur, lokalisering av handel og besøksintensive
tjenestevirksomheter? I dag har regional plan for senterstruktur og handel i Aust-Agder og
regional plan for Kristiansandsregionen 2020-2050 en slik bestemmelse.
Ang. første prikkpunkt vil kommunedirektøren påpeke at det er viktig å bruke etablerte møtefora,
det vil si regionale møtestrukturer og regionråd. Det politiske nivået må inkluderes, i tillegg til
administrasjonene. Vi støtter ideen om politiske verksted.
For de større bykommunene bør det på grunn av sakskompleksitet og omfang være egne møter
med politikere og administrasjon for å avklare framtidig struktur for sentre og handel. Dette mener
vi øker planenes forankring og forutsigbarhet.
Ang. andre prikkpunkt mener kommunedirektøren at planbestemmelse ihht § 8-5 i plan- og
bygningsloven er det beste verktøyet for å sikre en helhetlig og rettferdig utvikling av senterstruktur
og handel i Agder. Det gir kommunene et viktig regionalt perspektiv i planleggingen, og sikrer
samtidig fylkeskommunen et formelt grunnlag for å forhindre uønsket senter- og handelsetablering
ut over de avsatte arealene i planen og planbestemmelsene. Samtidig kreves en helhetlig og bred
prosess i utarbeidelsen av definerte senter- og handelsområder, og grundige avveiinger når
planbestemmelsene skal utformes.
Planprogram for Regional plan for mobilitet for Agder 2023-2033
I denne planen handler mobilitet om transport; hvordan vi reiser, hvor vi reiser, hvilke valg vi gjør
når vi reiser og hva som påvirker valgene våre. Det dreier seg også om transport av varer og gods.
Planen skal sette en tydelig bærekraftig retning for arbeidet med mobilitet på Agder. Målene i
planen vil danne grunnlag for handlingsprogram og prioritering av midler til samferdselstiltak.
Relevante spørsmål til planprogrammet er blant annet:
 Hvordan kan planen bli et verktøy for at folk og gods i regionen transporteres bærekraftig?
 Ser dere noen målkonflikter som planen bør håndtere?
 Hvordan tar vi hensyn til at folk bor på ulike steder med ulike muligheter og tilbud?
 Hvordan kan vi arbeide med å få mer for pengene innen mobilitet?
Kommunedirektøren mener det er svært viktig og positivt at planen setter fokus på bærekraftig
transport og godstransport. Det har stor betydning for regionens transporttilbud, klimaavtrykk og
attraktivitet. Det er positivt at planen konkretiseres gjennom et handlingsprogram, og dette bør
kobles sammen med andre handlingsprogram og satsinger, f.eks HP for Regionplanen og HP for
fylkesveier.
For Arendals del bør det eksisterende nettverket for Areal- og transportplanlegging i
arendalsregionen brukes, i tillegg til Østre Agder regionråd. Det er nok også behov for å
tilrettelegge for egne møter om mobilitet i de største byområdene. Arendal kommune mener det er
viktig med godt samarbeid om kollektivtransport, både med fylkeskommunen og AKT.
I forbindelse med etablering av batterifabrikk og opprusting av ny vei til Eydehavn, sees det også
på hvordan en kan tilrettelegge for klimavennlig og høyteknologisk transport gjennom
innovasjonsprosjektet om autonome elektriske kjøretøy. Forhåpentligvis kan det bidra med
kunnskap og nettverk som kan videreutvikles på Agder.
Vurderinger
Dokumentnr.: 21/20057-5
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Hensikten med høringen av planprogrammene er å legge til rette for en bred og åpen diskusjon om
hvilke premisser som skal være styrende for planarbeidet.
Kommunedirektøren mener de to planprogrammene er ambisiøse, helhetlige og grundige, og at de
vil legge grunnlaget for en bærekraftig utvikling på Agder. Det er positivt at planene sees i
sammenheng, også med Regionplan Agder 2030. I det videre arbeidet er det viktig med god dialog
med kommunene, både politisk og administrativt.
Kommuneplanens føringer
I kommuneplanarbeidet i Arendal kommune er det et høyt ambisjonsnivå for bærekraftig
samfunnsutvikling og for areal- og transportplanleggingen. I kommuneplanens arealdel (2019) er
strategiene fra ATP-planen for arendalsregionen inkludert. I kommuneplanens samfunnsdel (2020)
er det tatt utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, inkludert målet om å få til godt samarbeid. «Arendal
kommune vil bidra til at vedtatte regionale planer og strategier for Agder blir realisert» (s 18 i
kommuneplanens samfunnsdel).
Vurdering av klimakonsekvenser
Samarbeid om målsettinger, strategier og tiltak er grunnleggende for å få til en bærekraftig utvikling
på Agder, spesielt innen areal- og transportplanlegging. Det kan bidra til en helhetlig steds- og
senterstruktur som kan tilrettelegge for miljøvennlige transportformer og hindre unødig
arealspredning. Det er positivt at Agder fylkeskommune har en offensiv holdning til sin regionale
tilretteleggerrolle.
Driftsmessige konsekvenser
Arbeidet med regionale planer vil kreve noen ressurser til møtevirksomhet og planinnspill, men
kommunedirektøren mener arbeidet gir økt kunnskap og bedre areal- og transportplanlegging, som
kommunen kan ha stor nytte av selv.
Alternative løsninger
Dersom fylkeskommunen ikke tilrettelegger for regional areal- og transportplanlegging, vil det
kunne resultere i en mer spredt senterstruktur og muligens også en større overetablering av
handel på Agder.
Konklusjon
Planprogrammene for Regional plan for senterstruktur og handel og Regional plan for mobilitet for
Agder er grundige og ambisiøse, og legger et godt grunnlag for utvikling av Agder i tråd med
regionplan Agder 2030.
For å følge opp målsettingene i planene anbefales det at Regional plan for senterstruktur og
handel inneholder en regional planbestemmelse i henhold til plan- og bygningslovens § 8-5.
Arendal kommune bør delta i planarbeidet med politiske og administrative representanter.
Saksfremlegget er godkjent av kommunalsjef Geir Skjæveland 5. januar 2022.
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Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste
nedenfor.

Dato: 08.12.2021
Saksref: 202111165-2
Deres ref.: 21/20010-1
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Vår saksbehandler: Maarten Nandrup Stallemo
Telefon:
Mobil: +47 91627176
E-post: Maarten.Nandrup.Stallemo@banenor.no

Agder fylkeskommune - Høring og offentlig ettersyn tre regionale planer - Mobilitet i Agder
2023-2033 - Senterstruktur og handel i Agder - Bolig, areal og transport i
Kristiansandsregionen 2023-2050 - Bane NORs uttalelse
Viser til oversendelse 28.10.21 om høring og offentlig ettersyn av tre regionale planer.
Sørlandsbanen er av nasjonal betydning for gods- og persontrafikk. Banen er 549 kilometer lang
og strekker seg fra Drammen til Stavanger. Fra Drammen følger banen en indre trasé til
Kristiansand og videre vestover på tvers av dalførene i Agder til Egersund, hvor den kommer ut til
kysten og går over Jæren nordover til Stavanger. Mellom Sandnes og Stavanger er strekningen
bygget med dobbeltspor.
Vi har disse merknadene:
Regional plan for mobilitet:
-

-

I avsnittet 2.1.4 bør jernbanestasjoner inkluderes med hensyn til infrastruktur for
nullutslippskjøretøy. Videre bør det nevnes at jernbane er elektrifisert kollektivtransport.
I avsnitt 2.2.5 fremgår det at jernbanen er lite konkurransedyktig mot andre transportformer
mellom Oslo og Kristiansand. Vi antar at det her er tidsbruk som legges til grunn for
vurderingen. Formålet med mobilitetsplanen er å bidra til en god og bærekraftig utvikling
innen transportområdet på Agder. Med dette som formål mener vi det bør være aktuelt å
vurdere transportformer ut ifra et bærekraftsperspektiv. Emner her kan være blant annet
utslipp av klimagasser, slitasje på veg og dekk, støy, støv, energibruk vegtransport versus
jernbane. Videre har jernbane svært høy kapasitet med hensyn til både person- og
godstransport. Jernbanens fotavtrykk når det gjelder miljø- og klimabelastning er i en
annen kategori enn transport pr. gummihjul selv med en bilpark som utelukkende består av
el-kjøretøy.
Under emnet Infrastruktur for regionale og lokale næringstransporter omtales fylkesveger
og riksveger. Vi minner om at jernbanen er aktuell for regional næringstransport som for
eksempel tømmertransport til Jordøya i Åmli kommune. Dersom det etableres mindre
tømmerterminaler vest for Kristiansand vil dette ha stor betydning for fylkesveier hvor
denne transporten går i dag.

Bane NOR SF
Postboks 4350, NO-2308 Hamar
Sentralbord: 05280

postmottak@banenor.no
banenor.no
Org.nr.: NO 917 082 308 MVA

Bankgiro: 8101.46.68128
IBAN-nr.: NO5581014668128
BIC: DABANO22

-

-

-

-
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Under emnet Infrastruktur for hverdagens transportbehov slås det fast at hverdagens reiser
foregår på vegnettet. Det nevnes videre at det er spesielt viktig å utvikle de mer
miljøvennlige alternativene. I denne forbindelse minner vi om at hverdagens reiser også
foregår på jernbane. Det er i dag et miljøvennlig alternativ og bør inkluderes i
planprogrammet.
Under emnet infrastruktur for kollektivtransport slås det fast at kollektivtransporten benytter
både statlige, fylkeskommunale og kommunale veger. Vi gjør oppmerksom på at
kollektivtransport foregår også på jernbane. Dette er aktuelt spesielt vest for Kristiansand.
Vi mener det vil styrke en regional plan å inkludere også jernbane under dette emnet.
Avsnitt 2.2.6 omhandler intermodal mobilitet for gods. Vår vurdering er at dette avsnittet
fremstår som informasjon. Vi savner konkrete vurderinger og forslag til emner som skal
innarbeides i planprogrammet. Det bør blant annet være aktuelt å vurdere intermodal
transport i Kristiansand havn. Regional transportplan Agder 2015 – 27 skal erstattes av
dette planarbeidet. I gjeldende plan er det flere tiltak som handler om gods på bane, samt
overføring bane – sjø. Dette er ikke foreslått videreført i denne planen. Vi ber om at
fylkeskommunen revurderer dette. Økt intermodal transport med jernbane som en av
transportformene vil bygge opp under formålet med planen.
I avsnitt 2.3.1 nevnes blant annet elektrifisering og nullutslippsmobilitet. Vi gjør
oppmerksom på at det på flere jernbanestrekninger som ikke er elektrifiserte benyttes det i
dag hybridlokomotiver med batteripakke. Dette kan også være aktuelt i Agder, for
eksempel på strekningen Nelaug – Simonstad med hensyn til tømmertransport.

Regional plan for bolig, areal og transport i kristiansandsregionen 2023-2050:
-

-

Avsnitt 5.4 omhandler bærekraftig mobilitet. Her nevnes det blant annet lokaltog. Vi legger
til grunn at dette gjelder fylkeskommunens egen rapport om lokaltog fra 2016. I dag
benyttes regiontog i noen grad som kollektivtransport innenfor regionen, særlig vest for
Kristiansand. Ettersom dette finnes allerede i dag, i motsetning til lokaltogtilbud, ber vi
fylkeskommunen vurdere om dette kan videreutvikles til å spille en større, fremtidig rolle
innen regional kollektivtrafikk.
Vi gjør oppmerksom på at Vennesla kommune arbeider med ny kollektivterminal i Graslia,
tett på sentrum. Dette vil også inkludere nytt togstopp. Slik utvikling kan ha betydning for
valg av reisemiddel og bærekraftige alternativ. Vi mener dette bør inntas i planarbeidet.

Regional plan for senterstruktur og handel:
-

Vi har ikke spesielle merknader til dette. Nasjonale føringer for areal- og
transportplanlegging skal følges opp i arbeidet. Våre merknader innenfor dette emnet er
omtalt i de to andre regionale planene.

Generelt for regionale planer er vår erfaring at det er viktig med gode og konkrete
handlingsprogram som beskriver hvilke tiltak som anses nødvendige for å oppnå konkrete mål i
planene. Det vil være nyttig med håndfaste utviklingstiltak og beskrivelser av disse blant annet med
hensyn til hva, hvordan, når og hvem som utfører. Ved innarbeiding av slike elementer vil planene
fremstå som bedre styringsdokumenter. Vi ber om at fylkeskommunen vurderer dette i det videre
planarbeidet.

Med vennlig hilsen
Ragnhild Lien
sjef Planforvaltning
Bane, Drift og teknologi

Maarten Nandrup Stallemo
senioringeniør
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Mottakere:
AGDER FYLKESKOMMUNE, Lisbeth Raanes Hansen
Kopi:
JERNBANEDIREKTORATET

Birkenes kommune
Plan og byggesak

Agder fylkeskommune

Vår ref.
21/3309 - 3, jp. 2022000103
Saksbehandler: MACO

Deres ref.
21/20010

Dato:
Birkeland: 04.01.2022

Svar på høring - planprogram for regional plan for senterstruktur og handel i Agder
(sak 21/20010)
Viser til høring og offentlig ettersyn av planprogram for tre regionale planer – regional plan for
senterstruktur og handel i Agder, med utsatt høringsfrist 15. februar 2022. Kommunestyret i Birkenes
hadde følgende vedtak i saken:
1. Birkenes kommune tar planprogrammet for regional plan for senterstruktur og handel til
orientering.
1. Birkenes kommune ber om at fylkeskommunen gir kommunen bedre tid til å komme med
tilbakemeldinger på høringer i planer som har betydning for kommunen.
2. Birkenes kommune mener de to planene, planprogram for mobilitet for Agder 2023-2033 og
planprogram for tre regionale planer- regional plan for senterstruktur og handel i Agder bør
samordnes til en plan. Dette for å
a. gi bedre oversikt.
b. gir bedre samfunnsmessig sammenheng på områder som overlapper.
c. gir bedre effektiv ressursutnyttelse knyttet til kommunenes og andre aktørers
medvirkning i organisasjoner som allerede er presset og har knapphet på ressurser.
3. Fylkeskommunale og regionale planer bør ikke bli et verktøy for innsigelser på kommunale
planer, enkeltvedtak og utviklingsprosjekter.
Vedlagt følger saksfremlegget til saken med vedtaket.

Med hilsen
Mari Coward
Rådgiver plan og byggesak
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur
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Høring og offentlig ettersyn av planprogrammer for tre regionale planer - Regional plan for
senterstruktur og handel i Agder

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Birkenes kommune tar planprogrammet for regional plan for senterstruktur og handel til
orientering.
2. Birkenes kommune ber om at fylkeskommunen gir kommunen bedre tid til å komme med
tilbakemeldinger på høringer i planer som har betydning for kommunen.

Vedlegg:
Høring og offentlig ettersyn av planprogrammer for tre regionale planer. Svarfrist 10. desember
2021
Planprogram regional plan for senterstruktur og handel – høringsutkast0

Utvalg for samfunns-, steds- og næringsutvikling - 046/21
USSN - behandling:
Avstemning: Enstemmig vedtatt med 4 stemmer.

USSN - vedtak:
1. Birkenes kommune tar planprogrammet for regional plan for senterstruktur og handel til
orientering.
2. Birkenes kommune ber om at fylkeskommunen gir kommunen bedre tid til å komme med

tilbakemeldinger på høringer i planer som har betydning for kommunen.

Planutvalget - 045/21
PL - behandling:
Tilleggsforslag, foreslått av Gyro Heia, Senterpartiet
1.
Birkenes kommune mener de to planene, planprogram for mobilitet for Agder 2023-2033 og
planprogram for tre regionale planer- regional plan for senterstruktur og handel i Agder bør samordnes
til en plan. Dette for å
a) gi bedre oversikt.
b) gir bedre samfunnsmessig sammenheng på områder som overlapper.
c) gir bedre effektiv ressursutnyttelse knyttet til kommunenes og andre aktørers medvirkning i
organisasjoner som allerede er presset og har knapphet på ressurser.
2.
Fylkeskommunale og regionale planer bør ikke bli et verktøy for innsigelser på kommunale planer,
enkeltvedtak og utviklingsprosjekter.

Avstemning over kommunedirektørens forslag sammen med Sps tilleggsforslag: Enstemmig vedtatt
med 9 stemmer.

PL - vedtak:
1. Birkenes kommune tar planprogrammet for regional plan for senterstruktur og handel til
orientering.
1. Birkenes kommune ber om at fylkeskommunen gir kommunen bedre tid til å komme med
tilbakemeldinger på høringer i planer som har betydning for kommunen.
2. Fylkeskommunale og regionale planer bør ikke bli et verktøy for innsigelser på kommunale
planer, enkeltvedtak og utviklingsprosjekter.
3. Birkenes kommune mener de to planene, planprogram for mobilitet for Agder 2023-2033
og planprogram for tre regionale planer- regional plan for senterstruktur og handel i Agder
bør samordnes til en plan. Dette for å
a) gi bedre oversikt.
b) gir bedre samfunnsmessig sammenheng på områder som overlapper.
c) gir bedre effektiv ressursutnyttelse knyttet til kommunenes og andre aktørers
medvirkning i organisasjoner som allerede er presset og har knapphet på ressurser.
4. Fylkeskommunale og regionale planer bør ikke bli et verktøy for innsigelser på kommunale
planer, enkeltvedtak og utviklingsprosjekter.

Kommunestyret - 094/21
KS - behandling:
Avstemning over planutvalgets vedtak: Enstemmig vedtatt med 21 stemmer.

KS - vedtak:
1. Birkenes kommune tar planprogrammet for regional plan for senterstruktur og handel til
orientering.
1. Birkenes kommune ber om at fylkeskommunen gir kommunen bedre tid til å komme med
tilbakemeldinger på høringer i planer som har betydning for kommunen.
2. Birkenes kommune mener de to planene, planprogram for mobilitet for Agder 2023-2033
og planprogram for tre regionale planer- regional plan for senterstruktur og handel i Agder
bør samordnes til en plan. Dette for å
a) gi bedre oversikt.
b) gir bedre samfunnsmessig sammenheng på områder som overlapper.
c) gir bedre effektiv ressursutnyttelse knyttet til kommunenes og andre aktørers
medvirkning i organisasjoner som allerede er presset og har knapphet på ressurser.
3. Fylkeskommunale og regionale planer bør ikke bli et verktøy for innsigelser på kommunale
planer, enkeltvedtak og utviklingsprosjekter.

Link til andre dokumenter

Saksopplysninger:
Fylkestinget i Agder vedtok 26. oktober 2021 å sende planprogrammene for tre nye regionale planer
på høring og legge dem ut til offentlig ettersyn. Hensikten med høringen av planprogrammene er å
legge til rette for en bred og åpen diskusjon om hvilke premisser som skal være styrende for
planarbeidet for de tre regionale planene.

«Regional plan for senterstruktur og handel i Agder» skal bidra til å styrke by-, tettsteds- og
bygdesentrene i Agder. Den skal erstatte regional plan for senterstruktur og handel i Aust-Agder og
fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av handel og tjenester i Agder. I planarbeidet er det
viktig å avklare hvor handel og andre besøksintensive tjenester skal utvikles. Formålet med

planarbeidet er å utarbeide en ny regional plan som bidrar til å skape attraktive sentre, som legger
grunnlaget for en bærekraftig arealbruk, og som har konkrete retningslinjer (eventuelt
bestemmelser) for lokalisering av handels- og besøksintensive tjenestevirksomheter i Agder.
Fylkeskommunen skriver at det også må ses på eksisterende handelsområder som ligger utenfor byog tettstedssentrene, og hvordan de kan videreutvikles på en bærekraftig måte.

I høringen ønsker fylkeskommunen spesielt svar på følgende spørsmål:

·
·

Er det behov for å etablere egne formelle arbeidsgrupper eller referansegrupper til
planarbeidet? Hvem bør være representert i disse i så fall?
Bør planen inneholde en regional planbestemmelse etter § 8-5 i plan- og bygningsloven
med konkrete retningslinjer for senterstruktur, lokalisering av handel og besøksintensive
tjenestevirksomheter? I dag har regional plan for senterstruktur og handel i Aust-Agder og
regional plan for Kristiansandsregionen 2020-2050 en slik bestemmelse.

Planprogrammet er «en plan for planen». Det vil si at høringspartene bes om å gi innspill til hvordan
planarbeidet skal gjennomføres og hva som er viktig i dette arbeidet. I planprogrammet kan det for
eksempel gis innspill til hvilke tema man mener bør vurderes i planen. Det er opp til høringspartene å
vurdere hva som er viktig for dem å gi innspill på. Fylkeskommunen har selv foretatt en vurdering av
hva som kan være relevant å ta opp i planarbeidet.

Vurdering
Agder fylkeskommune har utarbeidet 2 punkter man ønsker å få svar på i løpet av planarbeidet (se
ovenfor). Kommunedirektøren mener at det er et godt utgangspunkt for planarbeidet.

For å få gode tilbakemeldinger fra kommunene, som har sine prioriteringer i arealbruken, bør
kommunene involveres i eventuelle referansegrupper. Om planen bør inneholde konkrete
retningslinjer avhenger av hva som kommer fram under arbeidet. Planretningslinjene kan ha ulik
betydning for kommunene avhengig av hvordan de er utformet og hva de er knyttet til. Birkenes
kommune må derfor komme tilbake med tilbakemelding på dette når arbeidet er mer konkretisert.

Medvirkning: det legges opp til bred medvirkning både fra kommuner og organisasjoner.
Fylkeskommunen ønsker å benytte seg av eksisterende møtearenaer for å sørge for en god
medvirkningsprosess. Planprogrammet beskriver ikke hvordan medvirkningen skal gjennomføres i
detalj. Det er derfor krevende å komme med noen konkret tilbakemelding på dette.
Kommunedirektøren forutsetter imidlertid at kommunen vil få god mulighet for medvirkning både
gjennom formelle høringssvar, og i ulike fora. Birkenes kommune opplever at det er krevende å gi

gode tilbakemeldinger når høringsfristen er så kort som den er for planprogrammet i dette tilfellet.
Dette bør derfor også meldes tilbake i kommunens svar på høringen.

Framdrift: Arbeidet med planprogrammet skjer nå og planlegges ferdigstilt i mars 2022. Selve planen
skal utarbeides i løpet av 2022 med høringsrunder til interesserte og berørte parter og vedtas i april
2023. Kommunedirektøren vurdere at planprogrammets framdrift er realistisk. Det er imidlertid
viktig at høringsperiodene blir romslige nok til at kommunene faktisk får tid til å behandle sakene for
å komme med gode innspill.

Birkenes er en stor kommune i areal med en spredt befolkning. For Birkenes er det ønskelig å legge til
rette for både de som bor sentrumsnært og de som bor i spredtbygde strøk. Hvordan løser vi de
utfordringene som også innbyggere som bor i utkantene møter på i hverdagen? Hvordan kan dette
planarbeidet synliggjøre disse utfordringene og være en plan som også ivaretar dette perspektivet? I
en slik plan blir det ofte stort fokus på større regionale sentra, mens behovet for å ta hele Agder i
bruk kommer i bakgrunnen. Birkenes kommune vil utfordre fylkeskommunen på dette i planarbeidet
og ber om at dette perspektivet innarbeides som en del av planprogrammet.

Anbefaling
Kommunedirektøren mener at planprogrammet et godt og gjennomarbeidet planprogram som
bidrar til å sette søkelys på flere sentrale temaer. Birkenes kommune er en kommune med tre sentra
og en spredt befolkning. Det er derfor viktig for kommunen at også dette perspektivet tas med i det
videre arbeidet.

AGDER FYLKESKOMMUNE
Postboks 788 Stoa
4809 ARENDAL

2021/374-7

Signe Sollien Haugå
Signe.Sollien.Hauga@bykle.kommune.no

01.02.2022

Melding om vedtak - innspel til planprogram
Vedlagt følgjer særutskrift av sak med vedtak frå Bykle kommune til planprogramma til følgjande
planer:
- plan for mobilitet,
- plan for sentrerstruktur og handel
- plan for bustad, areal og transport i Kristiansandsregionen.

Med helsing
Bykle kommune
Signe Sollien Haugå
Plansjef
Brevet er elektronisk godkjent og sendast utan underskrift.

Vedlegg
1

Saksframlegg med vedtak

Sarvsvegen 14
4754 Bykle

T 37 93 85 00
E postmottak@bykle.kommune.no

Bank: 2835 20 00266
Skatt: 6345 06 09414

Kommune nr. 4222
Org.nr. 958 814 968

www.bykle.kommune.no

Saksmappe:
Sakshandsamar:
Dato:

2021/374
SHA
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SAKSFRAMLEGG
Utv.saksnr

Utvalg

Møtedato

6/22

Planutval

10.01.2022

5/22

Kommunestyret

27.01.2022

Høyringsuttale - planprogram tre regionale planer - Agder fylkeskommune
Kommunedirektøren si tilråding:
Bykle kommune avgir innhaldet i saksutgreiinga som uttale til planprogram for plan for mobilitet, plan
for senterstruktur og handel, og bustad, areal og transport i Kristiansandsregionen.
Planutval si behandling av sak 6/2022 i møte den 10.01.2022:
Handsaming:
Innleing av plansjef Signe Berit Sollien Haugå
Saka vart drøfta
Kommunedirektøren si tilråding vart samrøystes vedteke
Vedtak:
Bykle kommune avgir innhaldet i saksutgreiinga som uttale til planprogram for plan for mobilitet, plan
for senterstruktur og handel, og bustad, areal og transport i Kristiansandsregionen.

Kommunestyret si behandling av sak 5/2022 i møte den 27.01.2022:
Handsaming:
Saka vart drøfta
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Kommunedirektøren si tilråding vart samrøystes vedteke
Vedtak:
Bykle kommune avgir innhaldet i saksutgreiinga som uttale til planprogram for plan for mobilitet, plan
for senterstruktur og handel, og bustad, areal og transport i Kristiansandsregionen.

Saksutgreiing
Samandrag/ konklusjon
Bykle kommune peiker på tydinga av mobilitetsløysingar og 0-utslepp-satsingar som femner distrikta,
gjerne hydrogen som energiberar for langdistanse-bussar, kollektivtilbod som ivaretek lokal /
interntransport, kommunikasjon vs ekspressbuss/ knutepunkt aust-vest, og behova for elevar ved den
vidaregåande skulen på Hovden som særleg viktig.
Bakgrunn for saka
Agder fylkeskommune har sendt ut på høyring planprogram for tre regionale planer.
Administrasjonen peiker på nokre tema ein ønskjer særleg merksemd til i saksutgreiinga nedanfor.
Formelt grunnlag
Kommunen er høyringspart til regionale planarbeid.
Høyringsfrist er utsett til 10.februar 2022.
Økonomiske vurderingar og konsekvensar
-Vurderingar og konsekvensar
Administrasjonen har gått igjennom planprogramma og peiker på følgjande med særleg relevans /
tyding å få meldt inn med ståstad Bykle:
Til planprogram regional plan for mobilitet for Agder 2023-2033 ber Bykle kommune om særleg
merksemd på miljøvennlege transportløysingar for distrikt – og behova for kollektivtilbod her. Som ledd
i 0-utslipp-satsing ønskjer Bykle at det blir set i gong eit pilotprosjekt på Hydrogen som energiberar på
langdistanse – der el-buss ikkje er eit alternativ. Dette vil understøtte satsinga som berekraftig
reisemål og vil kunne betene hyttetrafikken med miljøvennleg transporttilbod. Det må vere skalerbar
produksjon/distribusjon i knutepunkta Hovden/Bykle og Kristiansand.
Det er og viktig at ein har kollektivtilbod som svarar på behova i høve elevar ved den vidaregåande
skulen på Hovden, korrespondanse mot ekspressbussar aust-vest på E134 (Haukeli), og tilbod som
aukar mobilitet internt i kommunen for dei som ikkje sjølv kan kjøre bil.
Til planprogram for senterstruktur og handel i Agder er det avgrensa relevans for Bykle. Kommunen
ligg innafor kategorien med sentralitetsindeks 6 – Samstundes er Hovden er eit viktig handelssentrum
i øvre Setesdal. Vi opplev stadig større pågang for etablering av kjeder og verksemder som har
kundegrunnlag langt utover det lokale marknaden, og ei pågåande drøfting kring stadutvikling /
bransjelokalisering som kan vere relevant inn i regional utviklingsperspektiv. Kan hende kan det vere
av interesse å sjå stadutvikling / destinasjonssentra som ein eigen kategori i denne planen og korleis
ein utformar inkluderande og levande sentra i kommunar med stor variasjon i besøkstal, og gode
møteplasser for fastbuande og tilreisande.
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Til planprogram for regional plan for bustad, areal og transport i Kristiansandsregionen 2023-2050, bør
ta høgde for berekraftig mobilitet og infrastruktur som forsterkar transportåra mellom Setesdal og
Kristiansand sentrum med nye mobilitetsløysingar, jf. innspel til plan for mobilitet ( Hydrogen –
infrastruktur) – produksjon/distribusjon for framtidig kollektivtransport.

Tilhøve til kommuneplanen
Sjå vedlegg – kortversjon hovudmål mv.

Konsekvensar for folkehelse
-Bykle,

Kommunedirektør

Vedlegg:
1 kpl samf.del kortversjon
2 Planprogram regional plan for senterstruktur og handel – høringsutkast0
3 Høring og offentlig ettersyn av planprogrammer for tre regionale planer. Svarfrist 10. desember
2021
4 Utkast planprogram for Regional plan for mobilitet 2022-2033 -høring0
5 Planprogram Regional plan for bolig, areal og transport i kristiansandsregionen. Høringsforslag0
Melding om vedtak blir sendt til:
Agder fylkeskommune
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Agder fylkeskommune
Postboks 788 Stoa
4809 ARENDAL

Dato:
Vår ref:
Deres ref:

06.12.2021
21/06517-2
21/20010-1

Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av planprogram for
regional plan for mobilitet for Agder 2023-2033, regional plan for
senterstruktur og handel i Agder og regional plan for bolig, areal
og transport i kristianstandsregionen 2023-2050
POST - OG BESØKSADRESSE
Ladebekken 50
7066 Trondheim

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 27. oktober 2021.

TELEFON + 47 73 90 46 00

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven.

E- POST post@dirmin.no
WEB www.dirmin.no
GIRO 7694.05.05883
SWIFT DNBANOKK
IBAN NO 5376940505883
ORG .NR . NO 974 760 282
SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92

Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig
utnyttelse.
Om planen
Fylkestinget i Agder sender tre nye regionale planer på offentlig høring og ettersyn.
Hensikten med planene er å bidra til å nå FNs bærekraftsmål, og målene i Regionplan
Agder 2030. Planene skal legges til grunn for regionale organers virksomhet, og for
kommunal og statlig planlegging i Agder.
De tre planprogrammene er følgende:
 Regional plan for mobilitet for Agder 2023-2033
 Regional plan for senterstruktur og handel i Agder
 Regional plan for bolig, areal og transport i kristiansandsregionen 2023-2050
Viktige føringer for mineralressurser i planarbeidet
Uttak av byggeråstoffer (pukk, grus, sand) til bygge- og anleggsformål med korte
transportavstander og reduserte klimagassutslipp, er viktig. God arealplanlegging kan
bidra til dette. I tillegg er det viktig at mineralske masser av god kvalitet gjenvinnes
som byggeråstoffer, der dette er mulig. Dette kan redusere presset på bynære grus- og
pukkressurser og behovet for massetransport. En helhetlig vurdering av
massehåndtering i plansammenheng kan være et nyttig virkemiddel for å avklare
dette.

Regjeringens forventninger til regional og kommunal planlegging:
 Fylkeskommunene og kommunene sikrer viktige mineralforekomster i sine
planer og avveier utvinning mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser.
Tilgangen til, og lagring av, byggeråstoffer ses i et regionalt perspektiv.

Uttalelse fra DMF
DMF ser at tema innenfor regional plan for senterstruktur og handel, samt regional
plan for bolig, areal og transport i Kristiansandsregionen kan omfatte mineralske
ressurser og hvordan disse forvaltes innen regionen.
Forvaltning for å sikre tilgang til mineralske ressurser er nødvendig for å muliggjøre
grunnleggende behov ved realisering av all bygge- og anleggsvirksomhet og som
viktige bidrag blant annet til senterstruktur og handel i regionen. Ved god planlegging
kan man sikre tilgang til kortreist byggeråstoff på lang sikt, og som hindrer
naturinngrep i form av mange små masseuttak i regionen. Uttak av mineralske
ressurser kan også være en viktig næringsinteresse der uttaket, i tillegg til å sørge for
tilgang på nødvendige ressurser, også representerer verdiskaping som følger av
masseuttak og gruvedrift. Informasjon om uttak finnes i vårt kartinnsyn1.
Utnyttelse av mineralressursene i fylket kan bidra til bedre sysselsetting og deltakelse i
arbeidslivet. Det er også i tråd med en bærekraftig forvaltning å søke å bruke
overskuddsmasser i stedet for å deponere massene. I tillegg kan kort transportavstand
mellom utbyggingsområder hvor mineralressurser og overskuddsmasser finnes, bidra
til lavere utslipp som følge av transport.

Mineralressurser i Agder
Agder fylke har flere registrerte mineralske forekomster som er vurdert til å ha
nasjonal og regional betydning2 av Norges geologiske undersøkelse (NGU). Fylket bør
legge en plan for mineralske ressurser i sammenheng med regional forvaltning og
utvikling. Liste over registrerte mineralske forekomster og verdivurdering er utarbeidet
av NGU og kan leses på deres hjemmeside3. NGUs databaser er også tilgjengelig som
WMS, og de kan lastes ned fra GeoNorges kartkatalog4 og tas inn i deres kartløsning
for visuell kontroll som kan være nyttig i planleggingen.
Kritiske mineraler
Berggrunnen i Norge inneholder forekomster av kritiske mineraler, og Norge
produserer og foredler i dag enkelte av disse mineralene. For å møte framtidas

1

DMF kartinnsyn: https://minit.dirmin.no/kart/
NGUs Oversikt over viktige mineralressurser i Agder:
https://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Oppslag_KS.fylke_viktige_fkom?p_fylkenr=42
3
NGUs registrerte forekomster i Agder, grus, pukk og steintippdatabase:
https://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Oppslag_KS.Velg_kommune?p_fylkenr=42
NGUs registrerte forekomster i malm, industrimineral og natursteinsdatabase:
https://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Oppslag_KS.Velg_kommune?p_fylkenr=42
4
GeoNorges kartkatalog: https://kartkatalog.geonorge.no/
2

2

økonomiske, teknologiske og klimatiske utfordringer har EU satt i gang en rekke
initiativ for å sikre tilgang til kritiske mineraler. Disse mineralene er kategorisert basert
på forsyningsrisiko samt økonomisk viktighet, og i 2020 publiserte EU en liste over 30
kritiske mineraler. Det er derfor sentralt for fylkeskommunen å innhente kunnskap om
områder med forekomster av kritiske mineraler i fylket, for å oppnå formålet om å
skjermeforekomstene.
Håndtering av overskuddsmasse
Planlegging, utbygging og utvikling kan bidra til at det genereres store mengder
overskuddsmasser. I EUs Råvareinitiativ (Raw Materials Initiative – RMI)5 er bedre
ressursutnyttelse, bruk av restmaterialer og gjenvinning definert som en av tre
hovedpilarer for en fortsatt bærekraftig utvikling. Det ligger en miljøgevinst i å unngå
at overskuddsmasser fra bygge- og anleggsprosjekter går til unødvendig deponering
der disse kan nyttes til samfunnsnyttige formål.
DMF anbefaler at man i arbeidet med regionale planer vurderer mulighetene som
finnes i regionen for å gjenvinne eventuelle overskuddsmasser, deriblant byggeråstoff,
i tråd med de nasjonale forventningene og FNs bærekraftsmål. Kort avstand mellom
utbyggingsområder og ressurser er viktig sett i et bærekraftperspektiv, da store deler
av utslippene i forbindelse med masseuttak skjer gjennom transport6. Allerede
eksisterende uttak bør, hvis det er grunnlag for det, utvides for å utnytte ressursen
fullstendig. Dette kan på lang sikt være mer bærekraftig enn å ha flere mindre uttak i
drift samtidig.
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m.,
supplert med relevante kartdata fra andre etater.

Vennlig hilsen

Dragana Beric Skjøstad
seksjonssjef

Kristine Stenvik
rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Kristine Stenvik
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DMF – Harde fakta om mineralnæringen – Mineralstatistikk 2020 https://dirmin.no/hardefakta-om-mineralnaeringen-mineralstatistikk-2020
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Uttale til høring og offentlig ettersyn av planprogrammer for tre
regionale planer - Agder fylkeskommune.
Viser til utsendte høringsskriv, der tre regionale planer legges ut på felles høring.
Forsvarsbygg uttaler seg i arealsaker med hensyn til å ivareta Forsvarets arealbruksinteresser etter plan- og
bygningsloven m.m. Forsvarsbygg har innsigelseskompetanse til saker som sorterer etter plan- og
bygningsloven, for å avverge at militære interesser blir forringet ved nye planvedtak.
De tre regionale planene legges ut i en felles høring da de har tematisk sammenheng på flere områder og særlig
med fokus på FNs bærekraftsmål som underliggende driver i de respektive planene.
Planprogrammene gjelder disse planene;




Regional plan for mobilitet for Agder 2023-2033
Regional plan for senterstruktur og handel i Agder
Regional plan for bolig, areal og transport i kristiansandsregionen 2023-2050

Forsvarsbygg har ved gjennomgang av de enkelte planprogrammene ikke kunnet identifisere at Forsvarets
interesser blir omtalt i noen av planprogrammene.
I denne sammenheng vil vi nevne at Forsvaret har interesser i Agder som både skal ivaretas, samtidig som
enkelte lokasjoner er under endring. I utgangspunktet er det naturlige innslagspunktet for Forsvarsbygg at
Forsvarets interesser ivaretas i arealplaner, være seg KPA og reguleringsplaner og at konkret ivaretagelse
gjøres gjennom innspill til arealformål m.m til de konkrete arealplaner.
I lys av planprogrammene til den enkelte regionalplan finner vi ingen konkrete behov for å inngi merknader.
Vi ber likevel om å bli holdt orientert om det videre arbeidet med de tre regionale planene.
Utover dette har ikke Forsvarsbygg noen merknader til nevnte planprogrammer.

Bjørn Bergesen
Leder Arealplan
Forsvarsbygg
Postadresse
Postboks 405
Sentrum
0103 Oslo

Fakturaadresse
Fakturasenteret
Postboks 4394
2308 Hamar

Telefon
468 70 400
Telefaks
23 09 78 03

E-postadresse
post@forsvarsbygg.no
Internett
www.forsvarsbygg.no

Org. nr
975 950 662
Bankkonto
4714 10 00280
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FROLAND KOMMUNE

SÆRUTSKRIFT
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/2238-2
Ole Tom Ørnevik

Høringsuttalelse til planprogrammet for regionalplan for mobilitet
2022-2033 og planprogrammet for regionalplan for senterstruktur og
handel (Kjøpesenter)

Saksgang
1 Kommunestyret

Møtedato
10.02.2022

Saknr
22/2

Kommunestyret har behandlet saken i møte 10.02.2022 sak 22/2
Møtebehandling
Forslag fra ordfører:
Froland kommune vil medvirke til arbeidet med en regional mobilitetsplan. Kommunen ser
behovet for å ha en bevisst forhold til mobilitet både internt i og ut av kommunen, utvikling av
sentrum i kommunen til økt aktivitet, handel og bosetting og for å bidra til å nå nasjonale
klimamål. Vi støtter derfor intensjon og målsetting med mobilitetsplanen.
Kommunens geografi og topografi legger begrensninger på hvilke tiltak og effekter av tiltak vi
kan forvente. Bruk av bil er og vil være eneste transportløsning for mange av kommunens
innbyggere. Å tilrettelegge et kollektivtilbud som møter folks behov for transport til arbeid,
handel og fritid er krevende, og kommunen har små virkemidler for å stimulere en offensiv
målsetting for mindre bilbruk og mer kollektivbruk. Kollektivtilbudet er i dag begrenset og en
utvidelse av dette vil kreve offentlige midler og stimuleringstiltak - virkemidler som
kommunen ikke rår over.
Bruk av bestillingstransport er et alternativ som må vurderes i store deler av kommunen.
Overgangen til utslippsfri transport drives fram uavhengig av kommunens planer, men er
likevel det viktigste elementet for å nå klimamåla. Klimaplanen som er under arbeid, vil
foreslå konkrete satsinger og tiltak for å må klimamåla.
Kommunen har over tid planlagt og stimulert til boligbygging i og tett på sentrum, også
fortetting i kommunesenteret Osedalen, samtidig som kommunen åpner for bosetting i
grendene. Det arbeides nå med konkrete utbyggingsplaner i sentrum.
Kommunen berøres ikke av Regionplan for senterstruktur og handel.
Forslag fra FrP og PDK:
Froland kommune vil gå imot enhver plan som begrenser kommunenes selvråderett og truer
lokaldemokratiet. Kommunestyret mener også det er viktig at lokal utvikling og vekst ikke
stoppes av FNs eller EUs lover og krav. Dette er grunnen til at Froland kommune er negativ
til planprogrammet.
Votering
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Ordførers forslag ble satt opp mot forslaget fra FrP/PDK:
Forslaget fra ordfører fikk 15 stemmer og ble vedtatt.
De som stemte for dette forslaget var:
Målfrid Viksnes (KrF), Jens Vegard Messel Mykland (KrF), Torstein Ravnåsen (KrF), Harald
Landa (KrF), Stephan Peter Gundersen (KrF), Ove Gundersen (KrF), Inger-Lene Håland
(Ap), Liv Maria Ravnåsen Hovatn (Ap), Lars Marius Nilsen (Ap), Øyvin Froland (Ap), GunnarOle Lyngroth (Sp), Frank Bjerg Sigvaldsen (Sp), Marthe Espeland (Sp) og Janne Veråsdal
Mjåvatn (Sp) og Sigmund Håverstad (H).
Forslaget fra FrP og PDK fikk 4 stemmer og falt.
De som stemte for dette forslaget var:
Oddvar Østreim (FrP), Stian Omdalsmoen (FrP), Ole Martin Neset (FrP) og Frank Rørheim
(PDK).
Kommunestyrets vedtak
Froland kommune vil medvirke til arbeidet med en regional mobilitetsplan. Kommunen ser
behovet for å ha en bevisst forhold til mobilitet både internt i og ut av kommunen, utvikling av
sentrum i kommunen til økt aktivitet, handel og bosetting og for å bidra til å nå nasjonale
klimamål. Vi støtter derfor intensjon og målsetting med mobilitetsplanen.
Kommunens geografi og topografi legger begrensninger på hvilke tiltak og effekter av tiltak vi
kan forvente. Bruk av bil er og vil være eneste transportløsning for mange av kommunens
innbyggere. Å tilrettelegge et kollektivtilbud som møter folks behov for transport til arbeid,
handel og fritid er krevende, og kommunen har små virkemidler for å stimulere en offensiv
målsetting for mindre bilbruk og mer kollektivbruk. Kollektivtilbudet er i dag begrenset og en
utvidelse av dette vil kreve offentlige midler og stimuleringstiltak - virkemidler som
kommunen ikke rår over.
Bruk av bestillingstransport er et alternativ som må vurderes i store deler av kommunen.
Overgangen til utslippsfri transport drives fram uavhengig av kommunens planer, men er
likevel det viktigste elementet for å nå klimamåla. Klimaplanen som er under arbeid, vil
foreslå konkrete satsinger og tiltak for å må klimamåla.
Kommunen har over tid planlagt og stimulert til boligbygging i og tett på sentrum, også
fortetting i kommunesenteret Osedalen, samtidig som kommunen åpner for bosetting i
grendene. Det arbeides nå med konkrete utbyggingsplaner i sentrum.
Kommunen berøres ikke av Regionplan for senterstruktur og handel.
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Høringsuttalelse til planprogrammet for regionalplan for mobilitet
2022-2033 og planprogrammet for regionalplan for senterstruktur
og handel (Kjøpesenter)
Kommunedirektørens forslag til vedtak
Saken legges fram uten innstilling fra kommunedirektøren.
Vedlegg
Utkast planprogram for Regional plan for mobilitet 2022-2033 - høring
Planprogram regional plan for senterstruktur og handel - høringsutkast
Sammendrag
Agder fylkeskommune ber om uttalelse til planprogram for 3 regionale planer, regionalplan
for mobilitet, regionalplan for senterstruktur og handel, regionalplan for bolig, areal og
transport i kristiansandsregionen. Grunnen til at disse sendes samlet ut til høring, er for at di
henger litt sammen med hverandre.
For Froland kommune er det spesielt planprogrammet for regionalplan for mobilitet som er av
interesse. Det skal bli en transportplan (en utvidelse av ATP-planen) gjeldende for hele
Agder fylkeskommune.
Bakgrunn (Fakta)
Froland kommune bør være delaktig i planprosessen med en mobilitetsplan for Agder
fylkeskommune og bør derfor komme med en uttalelse allerede ved planprogrammet. De
grove trekkene i planprogrammet er at man ønsker å flytte mobilitet fra bilbruk til
kollektivbruk, sykkel og gange. Det vises også til trenden at befolkningen trekkes til sentrum
og at vi blir flere eldre i regionen. Planprogrammet spør etter innspill på hvordan man skal få
et økonomisk selvgående kollektivtransport, hvilken framtidsvisjoner man må regne med og
som vil kunne påvirke mobilitetsbehovet, osv.
Vurderinger
Administrasjonen viser til planprogrammets oppsett av «reisemiddelfordeling i våre største
byområder 2018/2019» der Arendal og arendalsregionen blir sammenlignet med de 5 største
byene i Norge og tilhørende regioner. Arendal er den 16tende største byen i Norge og man
kan spørre om dette er reelt sammenligningsgrunnlag. Arendal burde sammenlignes med en
by på mer samme størrelse både når det gjelder innbyggerantall og tetthet. Det er helt
urealistisk å ha som målsetning å få samme andel kollektivtransportreiser som Oslo. Det
burde også sett på geografiske forhold, f.eks. Halden har tilsvarende innbyggertall, men
ligger mye nærmere hovedstaden enn Arendal. Å få riktig sammenligningsgrunnlag må være
et ultimatum for å avdekke reel målsetning.
Den teknologiske utviklingen av nullutslipp busser er ikke kommet særlig langt. I dag er
elbusser stort sett forbeholdt byer. Det er synd, fordi passasjergrunnlaget i byene gjør at
bruken av dieselbusser uansett er bærekraftig. Passasjergrunnlaget ute på bygdene er
såpass lavt at bruk av dieselbuss ikke er bærekraftig. Sosialt og samfunnsøkonomisk bør
enhver bygd ha et kollektivtransport tilbud. Det burde vært satt av større ressurser for å
forsyne bygdene med nullutslippsbusser. Folk vil da kunne bli overbevist om at bruk av
kollektivtransport er til gunst for klimaet. Og det kan være den medvirkende årsak til at folk
velger kollektivtransport framfor privatbilen, selv om kollektivtransport ikke kan konkurrere
mot privatbilens komfort og kort reisetid.
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Det nevnes i planprogrammet bestillingstilbud. En forhåndsbestilling av kollektivtransporttur
og kan være verdt å se nærmere på.
Froland kommune har ute på høring forslag til klimaplan. Som følge av kommunens spredde
bosetningsmønster konkluderer planen med at dersom Froland kommune skal nå Norges
målsetning om klimagassreduksjon til 2050, må bilparken i kommunen fases ut til fordel for
nullutslippsbiler.
Planprogrammet nevner også at som følge av pandemien har folk endret reisevaner. Folk
kan redusere reisebehovet ved hjemmekontor og digitale møteplasser. Netthandel er også
nevnt. Fremdeles vil det være behov for arbeidsreiser til flere fysiske jobber som håndverker,
sykepleie osv.
Det «grønne skifte» har vi enda ikke sett begynnelsen på. Men den kan endre
reisemønsteret betydelig, da dette er omhandler å hente råstoffer ut fra naturområdene. Det
kan også påvirke sentraliseringstendensen av bosetningsmønsteret.
Transport vil i fremtiden bli dyrere, enten det omtales bensin, diesel eller strøm. Men prisen
vil være sterkt påvirket av prisnivået i andre land. Og selvsagt når utgiftene til transport
tilstrekkelig påvirker vår privatøkonomi vil også det påvirke våre reisevaner. I
planprogrammet nevnes byvekstavtale og statlige belønningsmidler i samme åndedrag med
bompengeringer og veiprising. Det vises til at man innenfor Kristiansand byområde har fått
redusert bilbruken og fått større andel av kollektivtransportreisende, sykkelbruk og gange.
Det blir sterkt antydet at inntjening i form av bompenger eller veiprising er en forutsetning for
en byvekstavtale og statlige belønningsmidler, og som kan finansiere utbyggingen av
infrastrukturen. Behovet for gang- og sykkelvei fra Blakstadheia til Libru er i
handlingsprogrammet for fylkesveger nevnt som et aktuelt tiltak som kan igangsettes dersom
alternativ finansiering foreligger. Dette vil sette enormt press på Arendal kommune for at de
skal beslutte å sette bomring rundt byen. Froland kommune gjør oppmerksom på at vårt
behov for g/s fra Blakstadheia til Libru bunner i behovet for trygg skolevei og trygghet for
myktrafikkanter generelt, helt uavhengig av trafikksituasjonen i Arendal sentrum.
Planprogrammet for regionplan for senterstruktur og handel viser til vår endring av handel fra
vare til tjenester. Planprogrammet påpeker også netthandelens inntog. Froland kommune
har ikke hatt den store utfordringen av kjøpesenterforskriften. Det var noe omtale ifm.
etableringen av Kiwi på Blakstadheia. Froland kommune ønsker en sentrumsutvikling i
Osedalen og i dette ligger også ønske om mer handelsvirksomhet.
Kommunedirektøren ser at en uttalelse til planprogrammene er svært politisk forankret og
utfordrer kommunestyret til å fremme en uttalelse til dem.

11.02.2022
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Gjerstad kommune
Stab

AGDER FYLKESKOMMUNE
Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa
4809 ARENDAL

Dato:
Vår ref:
Deres ref:
Saksbeh.:
Tlf.

07.01.2022
21/1379-8
Kai Høgbråt
+47 900 19 694

Melding om vedtak - forslag til høringsuttalelse på Regional plan for
Senterstruktur og Handel, Agder, og Regional plan for mobilitet, Agder
Kommunestyret har behandlet saken i møte 16.12.2021 sak 21/73
Følgene vedtak ble fattet:
Kommunestyret vedtak/innstilling
Kommunestyret i Gjerstad ønsker at begge planene skal ha en kombinasjon av føringer og
bestemmelser, men at dette krever en grundig vurdering av hva som er hensiktsmessig. Dette bør
komme tydeligere fram i planprogrammet.
Begge planprogrammene må legge mer vekt på folkehelse som en viktig føring. Den regionale
folkehelsestrategien bør bl.a. legges inn som en føring.
Electric Region Agder bør komme inn under spørsmål som begge planene skal gi svar på. F.eks.:
Hvordan kan planen bidra til å realisere målbildet for Electric Region Agder, for hele Agder, også i
distriktene?
I senterstrukturplanen bør konsekvenser for eksisterende handelssentre utredes, om det legges opp til
nye handelssentre. Det bør komme tydeligere fram i planstrategien for Senterstruktur og handel at en
ønsker å ha fokus på utvikling av eksisterende handelsområder, for å gjøre disse mest mulig robuste.
I mobilitetsplanen må det legges mer vekt på å få belyst hvordan en skal få til god mobilitet for alle, også
i distriktene. Diversiteten mellom distrikter og byer må belyses i større grad, og ut i fra dette må det
gjøres vurderinger rundt hva som bør være strategien framover, samt tiltaksrekkefølge. Dette må komme
fram i planstrategien for mobilitet.
Særutskrift av saka legges ved.
Med hilsen
Kai Høgbråt
konsulent
+47 900 19 694

Kontaktinformasjon:
Postadresse:
Besøksadresse:
Org.nr.:

www.gjerstad.kommune.no
Gjerstadveien 1335, 4980 GJERSTAD
Gjerstadveien 1335, 4980 GJERSTAD
964964998

Telefon:
E-post:

+47 37 11 97 00
post@gjerstad.kommune.no

Brevet er godkjent elektronisk.
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Gjerstad kommune

SÆRUTSKRIFT
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/1379-1
Tonje Berger Ausland

Høringsuttalelse til planprogram for Regional plan for Senterstruktur
og Handel, Agder, og Regional plan for mobilitet, Agder

Saksgang
1 Kommunestyret

Møtedato
16.12.2021

Saknr
21/73

Kommunestyret har behandlet saken i møte 16.12.2021 sak 21/73
Møtebehandling
Votering
Enstemmig vedtatt.
Kommunestyret vedtak/innstilling
Kommunestyret i Gjerstad ønsker at begge planene skal ha en kombinasjon av føringer og
bestemmelser, men at dette krever en grundig vurdering av hva som er hensiktsmessig.
Dette bør komme tydeligere fram i planprogrammet.
Begge planprogrammene må legge mer vekt på folkehelse som en viktig føring. Den
regionale folkehelsestrategien bør bl.a. legges inn som en føring.
Electric Region Agder bør komme inn under spørsmål som begge planene skal gi svar på.
F.eks.: Hvordan kan planen bidra til å realisere målbildet for Electric Region Agder, for hele
Agder, også i distriktene?
I senterstrukturplanen bør konsekvenser for eksisterende handelssentre utredes, om det
legges opp til nye handelssentre. Det bør komme tydeligere fram i planstrategien for
Senterstruktur og handel at en ønsker å ha fokus på utvikling av eksisterende
handelsområder, for å gjøre disse mest mulig robuste.
I mobilitetsplanen må det legges mer vekt på å få belyst hvordan en skal få til god mobilitet
for alle, også i distriktene. Diversiteten mellom distrikter og byer må belyses i større grad, og
ut i fra dette må det gjøres vurderinger rundt hva som bør være strategien framover, samt
tiltaksrekkefølge. Dette må komme fram i planstrategien for mobilitet.
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Høringsuttalelse til planprogram for Regional plan for
Senterstruktur og Handel, Agder og Regional plan for mobilitet,
Agder
Kommunedirektørens forslag til vedtak
Kommunestyret i Gjerstad ønsker at begge planene skal ha en kombinasjon av føringer og
bestemmelser, men at dette krever en grundig vurdering av hva som er hensiktsmessig.
Dette bør komme tydeligere fram i planprogrammet.
Begge planprogrammene må legge mer vekt på folkehelse som en viktig føring. Den
regionale folkehelsestrategien bør bl.a. legges inn som en føring.
Electric Region Agder bør komme inn under spørsmål som begge planene skal gi svar på.
F.eks.: Hvordan kan planen bidra til å realisere målbildet for Electric Region Agder, for hele
Agder, også i distriktene?
I senterstrukturplanen bør konsekvenser for eksisterende handelssentre utredes, om det
legges opp til nye handelssentre. Det bør komme tydeligere fram i planstrategien for
Senterstruktur og handel at en ønsker å ha fokus på utvikling av eksisterende
handelsområder, for å gjøre disse mest mulig robuste.
I mobilitetsplanen må det legges mer vekt på å få belyst hvordan en skal få til god mobilitet
for alle, også i distriktene. Diversiteten mellom distrikter og byer må belyses i større grad, og
ut i fra dette må det gjøres vurderinger rundt hva som bør være strategien framover, samt
tiltaksrekkefølge. Dette må komme fram i planstrategien for mobilitet.

Vedlegg
Forslag planprogram regional plan for senterstruktur og handel_høringsutkast_nov21
Vedlegg til planprogram_mobilietsplanen_vurdering av KU_nov21
Utkast planprogram for Regional plan for mobilitet 2022-2033_høring_nov21
Sammendrag
Agder fylkeskommune har utarbeidet utkast til planprogram for to regionale planer:
- Regional plan for Senterstruktur og handel i Agder
- Regional plan for mobilitet for Agder 2023-2033
Førstnevnte er en revidering av to eksisterende planer for henholdsvis tidligere Aust- og
Vest-Agder. Mobilitetsplanen er ny plan, som er nedfelt i regional planstrategi. Iht. Plan- og
bygningsloven (PBL), er det krav om planprogram for alle regionale planer.
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og
deltakere, opplegg for medvirkning, hvilke alternativer og muligheter som skal vurderes og
behovet for utredninger.
Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig som det
varsles om planoppstart.
Alle kommunene i Agder har muligheten til å komme med høringsinnspill.
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Bakgrunn (Fakta)
I 1999 trådte den rikspolitiske bestemmelsen om midlertidig etableringsstopp for kjøpesentre
utenfor sentrale deler av byer og tettsteder, i kraft. Hensikten var å legge til rett for mer
bærekraftig og robust utvikling.
I 2008 kom det en ny rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre som gjaldt i ti år. Denne
bestemmelsen gikk ut på at kjøpesentre bare kan etableres eller utvides i samsvar med
godkjente fylkes(del)planer med retningslinjer for lokalisering av varehandel og andre
servicefunksjoner. Bestemmelsen opphørte i 2018, men de hensynene som den rikspolitiske
bestemmelsen ivaretok dekkes nå av de statlige planretningslinjene for samordnet bolig-,
areal- og transportplanlegging. Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging - regjeringen.no
Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune utarbeidet egne fylkesdelplaner
(senere regionale planer) for senterstruktur i tråd med de statlige forskriftene. Fylkesdelplan
for senterstruktur og lokalisering av handel og tjenester i Vest-Agder (se link under vedlegg)
ble vedtatt i 2003, og det ble ikke utarbeidet en ny plan for Vest-Agder etter det. Regional
plan for senterstruktur og handel i Aust-Agder (se link under vedlegg), vedtatt i 2015, er
tredje generasjons plan for denne delen av Agder.
Planene for henholdsvis Aust- og Vest-Agder er ganske like når det gjelder intensjonen og
formålet, men det er et vesentlig skille: Mens Vest-Agder-planen inneholder retningslinjer for
lokalisering av handel og tjenesteyting, har Aust-Agder-planen både retningslinjer og en
regional planbestemmelse. En planbestemmelse er juridisk bindende, mens retningslinjer
ikke er det. Retningslinjene er kun retningsgivende for kommunenes planlegging. De kan
likevel gi grunnlag for innsigelser fra fylkeskommunen til kommunale planer.
Målet nå er å få utarbeidet en felles regional plan for senterstruktur og handel for hele Agder,
siden det nå er blitt ett fylke. I tillegg trenger begge planene en revidering.
Fylkeskommunen ønsker også å utarbeide en regional plan for mobilitet for Agder, basert på
vedtatt regional planstrategi.
Begrepet «mobilitet» betyr bevegelighet. I denne sammenheng handler mobilitet om
transport; hvordan vi reiser, hvor vi reiser, hvilke valg vi gjør når vi reiser og hva som påvirker
valgene våre. Det dreier seg også om transport av varer og gods.
Formålet med mobilitetsplanen er å bidra til en god og bærekraftig utvikling innen
transportområdet i Agder.
Det er nå utarbeidet utkast til planprogram for:
- Regional plan for Senterstruktur og handel i Agder
- Regional plan for mobilitet for Agder 2023-2033
Planene er ment å skulle følge opp Regionplan Agder 2030 (https://agderfk.no/varetjenester/regionplan-agder-2030/hva-er-regionplan-agder-2030/), samt å være bidrag til å
oppfylle FNs bærekraftsmål (https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal).
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Begge planene ligger nå ute til offentlig høring, med høringsfrist tidlig på nyåret. De kjører
planprosessene parallelt for å se ting i sammenheng, da det er flere ting som henger
sammen, og går i hverandre her.
Parallelt med disse to planprogrammene er det utarbeidet et utkast til planprogram for
Regional plan for bolig, areal og transport i Kristiansandsregionen, men det trenger Gjerstad
kommune selvfølgelig ikke å forholde oss til.
Vurderinger:
For Gjerstad kommune vil retningslinjer eller evt. bestemmelser, i både regional plan for
mobilitet og spesielt senterstruktur, ha stor betydning for videre utvikling i kommunen
generelt og på Brokelandsheia spesielt.
Et av spørsmålene som har kommet opp i dialogen rundt disse planene, er hvorvidt de skal
bestå av retningslinjer, eller planbestemmelser. Det er fint at det gjøres en vurdering av
dette. Gjerstad kommune mener det bør være en kombinasjon.
I regional plan for Senterstruktur og handel bør det foreligger noen bestemmelser om hvor en
kan planlegge for detaljvarehandel og evt. plasskrevende varer, og hvor det kan planlegges
for annen type næring. Dette for å unngå at eksisterende bysentra og andre utbygde
sentrum, utarmes, og for å konsentrere biltrafikk til noen få større handelspunkt. Mens det
f.eks. kan være retningslinjer for omfang på bygningsmasse. Bestemmelser gir mest
forutsigbarhet for alle parter, både kommune og næringsdrivende.
Det er definert noen spørsmål i forslag til planprogram for Senterstruktur og handel, som
planen skal gi svar på. Her mener vi det må inn et punkt til som omhandler Electric region
Agder. Dette er også for så vidt viktig å belyse i mobilitetsplanen også. F.eks. Hvordan kan
planen bidra til å realisere målbildet for Electric region Agder, for hele Agder?
Under viktige føringer og rammer, bør det i begge planene komme inn større fokus på
folkehelseperspektiv. Her tenker vi f.eks. at Regional folkehelsestrategi kan legges inn som
en føring.
I senterstrukturplanen, bør det utredes konsekvensen av å evt. etablere nye
handelsområder, hvilken konsekvens det får for de allerede eksisterende handelsområdene.
Dette ble utredet av Asplan Viak ifm. eksisterende Regional plan for Senterstruktur og handel
for Aust-Agder, i sin tid. Det bør sies noe i planstrategien om at en ønsker å ha fokus på
utvikling av eksisterende handelsområder, for å gjøre disse mest mulig robuste.
I mobilitetsplanen legges det opp til at det skal være god mobilitet uansett hvor du bor. Dette
er veldig bra, men det står veldig lite om hvilke muligheter som ønskes utredet for å få til
dette også i distriktene i Agder, der det er lite, eller ingen kollektivtilbud. Eksempelvis er det
nå økt bruk av el-sykler/el-sparkesykler. Det hadde vært fint å få vurdert om en ville fått mer
bruk av denne typen fremkomstmidler også i distriktene, om gang- og sykkelveinettet i her
hadde vært bedre utbygd. Vi ser jo allerede økt bruk, til tross for lite utbygd veinett for myke
trafikanter. Eksempelvis er det ikke «så langt» fra Kirkebygda i Gjerstad til Brokelandsheia,
med el-sykkel.
Vi ønsker også at det i mobilitetsplanen legges opp til en vurdering av andre skyss-løsninger
for folk der det ikke bor så mange mennesker at buss lønner seg. F.eks. kan en se på
løsninger som «Distriktsmobilen» som er et pilotprosjekt i Nordland fylkeskommune. Et
samarbeid mellom fylkeskommunen, Distriktssenteret og Frivilligsentralen.
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Det er viktig å belyse diversiteten mellom distriktene og byene i mobilitetsplanen, og se på
løsninger ut ifra dette perspektivet.
Konklusjon
Gjerstad synes det bør være en kombinasjon av føringer og bestemmelser i planene, men at
dette krever en grundig vurdering av hva som er hensiktsmessig.
Begge planprogrammene må legge mer vekt på folkehelse som en viktig føring.
Electric Region Agder bør komme inn under spørsmål som begge planene skal gi svar på.
I senterstrukturplanen bør konsekvenser for eksisterende handelssentre utredes, om det
legges opp til nye handelssentre. Det bør sies noe i planstrategien om at en ønsker å ha
fokus på utvikling av eksisterende handelsområder, for å gjøre disse mest mulig robuste.
I mobilitetsplanen må det legges mer vekt på å få belyst hvordan en skal få til god mobilitet
for alle, også i distriktene. Diversiteten mellom distrikter og byer må belyses i større grad, og
ut i fra dette må det gjøres vurderinger rundt hva som bør være strategien framover, samt
tiltaksrekkefølge.
20.12.2021
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Plan, miljø og landbruk
AGDER FYLKESKOMMUNE
Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa
4809 ARENDAL

Vår ref:
21/11389-12

Deres ref:

Dato:
16.02.2022

Planprogram for regional plan for senterstruktur og handel høringsuttalelse fra Grimstad kommune
Viser til utkast til planprogram for regional plan for senterstruktur og handel. Se vedlegg for
høringsuttalelse fra Grimstad kommune (protokoll fra politisk behandling og saksfremlegg).

Vennlig hilsen
Hans Tveitereid
Enhetsleder plan-, miljø- og landbruk
+47 95124488
Brevet er godkjent elektronisk.

Postadresse: Postboks 123, 4891 Grimstad
Besøksadresse: Arendalsveien 23, 4878 Grimstad
Telefon: 37 25 03 00

E-post: postmottak@grimstad.kommune.no
Org.nr: 864 964 702
www.grimstad.kommune.no

Saksprotokoll
Høring og offentlig ettersyn av planprogrammer for regional plan
for senterstruktur og handel i Agder - høringsuttalelse fra Grimstad
kommune
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/11389
Hans Tveitereid

Behandlet av
1 Teknisk utvalg 2019 - 2023
2 Kommuneplanutvalget 2019 - 2023

Møtedato
01.02.2022
03.02.2022

Saknr
22/30
22/6

Kommunedirektørens forslag til vedtak
Kommuneplanutvalget mener planprogrammet for regional plan for senterstruktur og handel i
Agder redegjør på en god måte formålet med planen og hvordan planarbeidet skal
gjennomføres. Likevel bør følgende punkter innarbeides i planprogrammet og følges opp
nærmere i utarbeidelsen av planen:
 Evaluering av gjeldende regionale planer for senterstruktur og handel
 Regional planbestemmelse
 Medvirkning
Punktene nevnt over er omtalt nærmere i saksfremlegget

Kommuneplanutvalget 2019 - 2023 har behandlet saken i møte 03.02.2022 sak 22/6
Møtebehandling
Votering
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Kommuneplanutvalget 2019 - 2023 vedtak/innstilling
Kommuneplanutvalget mener planprogrammet for regional plan for senterstruktur og handel i
Agder redegjør på en god måte formålet med planen og hvordan planarbeidet skal
gjennomføres. Likevel bør følgende punkter innarbeides i planprogrammet og følges opp
nærmere i utarbeidelsen av planen:
 Evaluering av gjeldende regionale planer for senterstruktur og handel
 Regional planbestemmelse
 Medvirkning
Punktene nevnt over er omtalt nærmere i saksfremlegget.
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Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/11389-2
Hans Tveitereid

Utvalg
Teknisk utvalg 2019 - 2023
Kommuneplanutvalget 2019 - 2023

Møtedato
01.02.2022
03.02.2022

Høring og offentlig ettersyn av planprogrammer for regional plan for
senterstruktur og handel i Agder - høringsuttalelse fra Grimstad
kommune
Kommunedirektørens forslag til vedtak
Kommuneplanutvalget mener planprogrammet for regional plan for senterstruktur og handel i
Agder redegjør på en god måte formålet med planen og hvordan planarbeidet skal gjennomføres.
Likevel bør følgende punkter innarbeides i planprogrammet og følges opp nærmere i utarbeidelsen
av planen:
 Evaluering av gjeldende regionale planer for senterstruktur og handel
 Regional planbestemmelse
 Medvirkning
Punktene nevnt over er omtalt nærmere i saksfremlegget

Vedlegg
Planprogram regional plan for senterstruktur og handel – høringsutkast

Sammendrag
Agder fylkeskommune har lagt ut forslag til planprogram for regional plan for senterstruktur og
handel i Agder til høring og offentlig ettersyn. Kommunedirektøren mener planprogrammet i all
hovedsak er grundig og dekkende. Likevel bør Grimstad kommune spille inn noen punkter som
med fordel kan innarbeides i planprogrammet og følges opp i det videre planarbeidet. Disse
punktene omhandler evaluering, regional planbestemmelse og medvirkning.

Fakta
Agder fylkeskommune har lagt ut forslag til planprogram for regional plan for senterstruktur og
handel i Agder til høring og offentlig ettersyn. Et planpram er en «plan for planen» og skal blant
annet redegjøre for hensikten med planen, føringer for planen, hvilke utredninger som planlegges
gjennomført i samt medvirkningsopplegg og fremdrift for planarbeidet. I utgangspunktet var
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planprogrammet på høring til 10. desember, men kommunene er gitt en utsatt høringsfrist til 15.
februar for å inkludere politisk behandling av kommunene høringsuttalelse.

Formålet med planarbeidet for ny regional plan for senterstruktur og handel er:
 Bidra til å skape attraktivitet, liv og arbeidsplasser i de eksisterende by-, tettsteds- og
bygdesentrene i hele Agder
 Legge grunnlaget for en bærekraftig arealbruk i Agder som reduserer klimagassutslipp
og behovet for biltransport, som minimerer naturinngrep og tap av jordbruksarealer, og
som tar hensyn til historiske bygningsmiljøer
 Komme fram til konkrete retningslinjer, eventuelt bestemmelser, for lokalisering av
handels- og besøksintensive tjenestevirksomheter i Agder.
Det er i dag to regionale planer for senterstruktur i Agder fylkeskommune. I tidligere Aust-Agder
fylkeskommune ble det i 2015 vedtatt en «Regional plan for senterstruktur og handel i AustAgder». I tidligere Vest-Agder fylkeskommune ble det i 2003 vedtatt en «Fylkesdelplan for
senterstruktur og lokalisering av handel og tjenester i Vest-Agder». Planene er veldig like når det
gjelder intensjonen og formålet, men likevel har de to respektive planene et vesentlig skille: Mens
Vest-Agder-planen inneholder retningslinjer for lokalisering av handel og tjenesteyting, har AustAgder-planen både retningslinjer og en regional planbestemmelse. En planbestemmelse er juridisk
bindende, mens retningslinjer ikke er det. Retningslinjene har svakere formell virkning og status,
og det har ført til ulikheter i oppfølging og håndhevelse. Ett av punktene som trekkes frem i
planprogrammet er om ny samlet plan for hele fylket skal ha en juridisk bindende
planbestemmelse, eller om den regionale planen kun skal være retningsgivende.

Det vises for øvrig til kapittel 6 og 8 i det vedlagt planprogrammet som omtaler henholdsvis
planprosessens behov for utredninger og avklaringer (kapittel 6) og informasjon,
medvirkning og dialog (kapittel 8).
For øvrig legger planprogrammet opp til at Regionalplan Agder 2030 vil gi viktige føringer
for planarbeidet. Mest relevant i dette arbeidet, og som trekkes frem planprogrammet, er
hovedtemaet «attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter», samt de to
gjennomgående perspektiver «næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser» og
«klima og miljø».

Vurderinger:
I alle hovedsak vurderes planprogrammet som grundig og dekkende for det planarbeidet som skal
gjennomføres. Kommunedirektøren vil likevel påpeke noen enkeltområder/-temaer som vi mener
Grimstad kommune bør gi tydelige tilbakemeldinger på, og som bør tas med i betrakning for det
videre planarbeidet:
 Evaluere eksisterende regionale planer for senterstruktur og handel:
Kommunedirektøren mener det vil være viktig å gjøre en grundig evaluering av
eksisterende regionale planer. Som nevnt over har intensjonen til planene vært forskjellige,
men det er kun Aust-Agder-planen som har hatt juridisk bindende føringer i form av
regional planbestemmelse. Det vil være interessant om det har gitt utslag på hvor og hvor
mye det har/ikke har blitt etablert handelsvirksomheter utenfor de definerte sentrums/handelsområdene. Ved en grundig evaluering av dette, vil antakeligvis gi et godt grunnlag i
utforming av ny plan.


Regional planbestemmelse:
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Kommunedirektøren mener regionalplanbestemmelse jf. pbl § 8-5 i plan- og bygningsloven
bør innarbeides i ny samlet plan. Dette vurderes å være det beste verktøyet for å sikre en
helhetlig og rettferdig utvikling av senterstruktur og handel på tvers av kommunegrensene i
hele Agder. Det gir kommunene et viktig regionalt perspektiv i planleggingen, samtidig som
det gir både kommuner, eksisterende handelsvirksomheter og utvikling av ny
handelsvirksomhet en forutsigbarhet. Samtidig kreves en helhetlig og bred prosess i
utarbeidelsen av definerte senter- og handelsområder, og grundige avveiinger når
planbestemmelsene skal utformes. Dette må gjøres i tett samarbeid med den enkelte
kommune (se også punkt under).


Medvirkning:
For at en regional plan ikke skal oppleves som pålagte føringer fra et regional perspektiv, er
det svært viktig at det settes av tilstrekkelig tid til medvirkning med den enkelte kommune.
Det bør legges opp til medvirknings-/arbeidsmøter både på administrativ og politisk nivå slik
at når ny regional plan blir vedtatt i fylkeskommunen, så sitter kommunene igjen med et følt
«eierskap» til planen.

Konklusjon
Kommunedirektøren mener planprogrammet i all hovedsak er grundig og dekkende. Likevel bør
Grimstad kommune spille inn noen punkter som med fordel kan innarbeides i planprogrammet og
følges opp i det videre planarbeidet. Disse punktene omhandler evaluering, regional
planbestemmelse og medvirkning. Kommunedirektøren anbefaler at kommuneplanutvalget gir
tilslutning til disse punktene i høringsuttalelsen fra Grimstad kommune.
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Agder fylkeskommune
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal

Dato: 10.12.2021
Saksref.: 202101056-2
Deres ref.: 21/20010-1

Høringssvar til tre regionale
planprogram for Agder fylke og
Kristiansandsregionen
Vi viser til høring og offentlig ettersyn av planprogrammer for tre regionale planer med svarfrist 10. desember.
I dette brevet følger Jernbanedirektoratets høringssvar på:
- Regional plan for mobilitet for Agder 2023-2033
- Regional plan for bolig, areal og transport i Kristiansandsregionen 2023-2050
- Regional plan for senterstruktur og handel i Agder
Innledningsvis har Jernbanedirektoratet noen generelle merknader som gjelder felles for alle de tre regionale
planarbeidene. Deretter følger noen merknader spesifikt knyttet til de to førstnevnte, jf. punktlisten over.
Etter Jernbanedirektoratet sin vurdering, danner de tre planprogrammene et grundig og godt utgangspunkt
for videre arbeid med å videreutvikle regionen og følge opp Regionplan Agder 2030.
Jernbanedirektoratet mener det er positivt at prosessene for de tre planene går parallelt, både for å sikre
bedre koordinering mellom planene og for å kunne innføre enhetlige, overordnende retningslinjer. For
Jernbanedirektoratet er det spesielt viktig å påpeke to hovedpunkter som vi mener må ivaretas enda bedre i
planarbeidet:
- Jernbanens rolle i kollektivsystemet må synliggjøres, samt koblingen mellom jernbane og andre
former for mobilitet
- Planene må gjennom arealbruk bidra til å styrke grunnlaget for et sterkt kollektivsystem og
bærekraftig transportbruk
Gjennom Regionreformen (Meld. St. 6 (2018–2019) har fylkeskommunen fått en større rolle innenfor
samferdsel, blant annet som større vegeier. Reformen innebar også et utvidet samarbeid mellom
fylkeskommunene og staten om koordinering av kollektivtrafikken for å styrke felles målsettinger. På
bakgrunn av dette er det sentralt at jernbanens rolle i kollektivsystemet kommer tydelig frem i planene.
Nasjonal transportplan 2022-2033 åpner for å inngå byvekstavtale for Kristiansandsregionen. En eventuell
byvekstavtale vil kunne gi et ytterligere løft i satsingen på miljøvennlig transport og bedre samordning i arealog transportpolitikken. Gode regionale planer vil utgjøre et viktig og nødvendig grunnlag i arbeidet med å få
frem en byvekstavtale, og i neste omgang være et godt verktøy i oppfølgingen av forpliktelser i avtalen.
Jernbanedirektoratet ser fram til å bidra i dette arbeidet.

Jernbanedirektoratet
Postboks NO 16 Sentrum
0101 Oslo

Tlf. sentralbord
+47 45 97 88 00

post@jernbanedirektoratet.no
www.jernbanedirektoratet.no

Organisasjonsnummer
916810962
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Regional plan for mobilitet for Agder 2023-2033
Jernbanedirektoratet støtter inndelingen i fire plantemaer for mobilitetsplanen. Både «miljøvennlig mobilitet»
og «Infrastruktur som bidrar til god mobilitet for alle» er viktige temaer for Jernbanedirektoratet. I tillegg har
Agder fylkeskommune satt seg ambisiøse klimamål fram mot 2030. Dette fordrer en ambisiøs satsning på
mobilitetstiltak for å redusere klimautslippene.
Videre mener Jernbanedirektoratet at jernbanens rolle i kollektivsystemet kunne vært tydeliggjort i flere
kapitler:






Under kapitelet «kollektivtransport» mener vi samarbeidet mellom tog og buss bør synliggjøres.
Disse transportformene utfyller hverandre og bidrar til å skape et mer helhetlig tilbud for kundene.
Helt konkret skjer dette gjennom samarbeid mellom Agder Kollektivtransport og togoperatøren GoAhead Nordic.
Under kapitelet «kombinerte reiser» mener vi det vil være hensiktsmessig å legge til stasjoner som en
del av de kombinerte reisene ettersom tiltakene som foreslås også har relevans for jernbanen.
Under kapitelet «ulike eiere av infrastrukturen» ville det vært hensiktsmessig om stasjoner ble omtalt
på samme nivå som veg og flyplass.
Under kapitelet «infrastruktur for kollektivtransport» bør jernbanen også inngå som en del av
kollektivtrafikken.

Under temaet «Infrastruktur for gjennomgangstrafikk og langtransport» omtales Sørlandsbanen som lite
konkurransedyktig mot fly, buss og bil mellom Kristiansand og Oslo. Det kan nok være riktig når en ser på
dagens markedsandeler. Jernbanedirektoratet vil likevel presisere at det også er viktig å ha med at dette ikke
gjelder på områdene utslipp og bærekraft. Her er jernbanen svært konkurransedyktig, og vil være det i hele
planperioden. I tillegg bør det poengteres at togets konkurransekraft kan økes gjennom tiltak i
mobilitetsplanen. Eksempelvis kan dette gjøres gjennom en sterkere kobling mellom jernbanen og andre
mobilitetsformer. I et perspektiv der nullvekst for personbiltrafikk rundt de større byene i Norge er et viktig
mål, vil det være viktig å utnytte de kapasitetssterke og bærekraftige mobilitetsformene best mulig.
Kapittelet «målrettet bruk av ny teknologi» presenterer fire sentrale hovedtrender som er viktig å hensynta i
utviklingen av framtidens mobilitetsløsninger. Kapitel 2.3.3. peker på to sentrale spørsmål som viktige å
utrede i mobilitetsplanen. Som en del av kunnskaps og utredningsbehovet bør det i tillegg vurderes om
kartleggingen også bør inneholde hvordan fylkeskommunen kan styrke samarbeidet med andre parter om å ta
i bruk ny teknologi. Eksempelvis spiller Entur en sentral rolle for sammenstillingen av data for
kollektivtrafikken. Liknende samarbeid vil kunne øke innovasjonstakten og ibruktagelsen av ny teknologi.
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Regional plan for bolig, areal og transport i Kristiansandsregionen 20232050
Som nevnt innledningsvis vil Regional plan for bolig, areal og transport i Kristiansandsregionen utgjøre et
viktig grunnlag og kunne bli et viktig verktøy for oppfølging av forpliktelsene i en eventuell fremtidig
byvekstavtale.
Jernbanedirektoratet mener de sentrale spørsmålene som planprogrammet legger opp til er gode. Særlig
relevant er spørsmålet om hvordan nullvekstmålet for personbiltransport skal nås. I tillegg stiller planen en
rekke andre spørsmål som åpner for en god prosess rundt planarbeidet.
Jernbanedirektoratet er en av flere statlige parter i byvekstarbeidet. I den forbindelse peker direktoratet på
viktigheten av å utvikle en regional plan som har høyt nok ambisjonsnivå, men som samtidig er tilstrekkelig
konkret og realistisk, til å fungere som et verktøy for å oppnå nullvekstmålet. Gjeldende ATP-plan er ikke
tilstrekkelig konkret på bruken av tiltak og det er positivt at gjeldende planprogram legger opp til å vurdere
flere virkemidler for å regulere personbiltransporten. På samme tid er det positivt at planprogrammet,
sammen med plan for mobilitet, vil legge til rette for å bedre forholdene for kollektivtrafikken.
Sammenliknet med tidligere planer har planprogrammet høyere ambisjoner for en mer styrt bolig- og
arealpolitikk. Forslaget til planprogram viser til både en videreføring av ABC-prinsippet og åpner for å vurdere
om det skal utarbeides prinsipper og/eller retningslinjer for bolig- og arealpolitikk i Kristiansandsregionen.
Direktoratet mener det er positivt at planprogrammet legger opp til å hente inspirasjon fra tilsvarende planer i
andre regioner. Jernbanedirektoratet vil særlig peke på betydningen av å satse på en utbygging som i
hovedsak skjer rundt kollektivknutepunkt, i tilknytning til etablerte sentra og tettsteder der det er mulig å
opparbeide gode kollektivtilbud, jf. Omtale i kapittel 5.1.
Om ønskelig vil Jernbanedirektoratet gjerne bidra med deltagelse i den administrative referansegruppen og vi
ser fram til et fortsatt godt samarbeid i det videre planarbeidet.

Med vennlig hilsen
Øivind Hauge Støle
seksjonsleder
Regional samhandling vest/sør

Tobias Otterstad
rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur
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Vi viser til brev datert 27.10.2021 om høring av planprogram for tre regionale planer - Mobilitetsplan
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Høringsuttalelse til planprogrammene ble behandlet i by- og stedsutviklingsutvalget 27.01.2022 og
formannskapet 09.02.2022.
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ORGANISASJON
Politisk sekretariat

SAKSPROTOKOLL
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

2021036039
Marit Eik

Behandlet av
1 By- og stedsutviklingsutvalget
2 Formannskapet

Møtedato
27.01.2022
02.02.2022

Saknr
23/22
15/22

HØRINGSUTTALELSER TIL PLANPROGRAMMER FOR TRE
REGIONALE PLANER; MOBILITETSPLAN AGDER,
SENTERSTRUKTUR OG HANDLE I AGDER, BOLIG, AREAL OG
TRANSPORT I KRISTIANSANDSREGIONEN
FORMANNSKAPET HAR BEHANDLET SAKEN I MØTE 02.02.2022 SAK 15/22
Formannskapets vedtak:
Formannskapet gir sin tilslutning til kommunedirektøren sine vurderinger knyttet
til planprogrammene for de tre regionale planene - Mobilitetsplan Agder,
Senterstruktur og handle i Agder, Bolig areal og transport i
kristiansandsregionen.
(Enst.)

Forslag:
FRP fremmet følgende forslag:
«Planarbeidet må konkretisere følgende:
- De negative konsekvenser av handelsregulering, inkludert tjenesteyting.
- De negative konsekvensene av restriksjoner mot bilisme.
- De negative konsekvensene av at små steder i kommunen pålegges
restriksjoner på nærings- og boligbygging.
- Realismen og kost/nytte-effekten av vedtatte miljømål.»
DEM fremmet følgende forslag:
«1. FNs bærekraftsmål legges ikke til grunn i planarbeidet.
2. Det legges ingen begrensninger på hvilken type næring som tillates i
senterområdene, herunder Sørlandsparken og Lohnelier.
3. Kristiansand kommune vil arbeide for at bompengefinansiering av veier i
regionen avskaffes.
4. Det tillates ikke videre utbygging av landbaserte vindmølleparker i
regionen.»
Voteringer:
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
1

DEM sitt forslag nr. 1 falt med 14 mot 1 stemme (DEM).
DEM sitt forslag nr. 2 falt med 12 mot 3 stemmer (DEM/FRP/Roy Fardal, Uavh.).
DEM sitt forslag nr. 3 falt med 12 mot 3 stemmer (DEM/FRP/Roy Fardal, Uavh.).
DEM sitt forslag nr. 4 falt med 13 mot 2 stemmer (DEM/FRP).
FRP sitt forslag falt med 10 mot 5 stemmer (DEM/FRP/TVP/SP/Roy Fardal, Uavh.).

03.02.2022
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Høringsuttalelser til planprogrammer for tre regionale planer Mobilitetsplan Agder, Senterstruktur og handle i Agder, Bolig
areal og transport i kristiansandsregionen
Forslag til vedtak
Formannskapet gir sin tilslutning til kommunedirektøren sine vurderinger
knyttet til planprogrammene for de tre regionale planene - Mobilitetsplan
Agder, Senterstruktur og handle i Agder, Bolig areal og transport i
kristiansandsregionen.
Sammendrag
Agder fylkeskommune har startet arbeid med tre regionale planer og sendt
planprogrammene til de tre planene på høring. Planene henger tematisk tett sammen.
Kommunedirektøren velger derfor å fremme sak om høring av planprogrammene i en
sak. De tre planene er:
 Regional plan for mobilitet for Agder 2023-2033
 Regional plan for senterstruktur og handel i Agder
 Regional plan for bolig, areal og transport i kristiansandsregionen 2023-2050.
Planen for kristiansandsregionen omhandler kommunene Birkenes, Iveland, Kristiansand,
Lillesand, Lindesnes og Vennesla. De øvrige to planen vil gjelde for hele Agder.
Det legges opp til felles framdrift for alle tre planene. Høringsfristen for
planprogrammene er 10.desember 2021, men kommunene er gitt utsatt frist til
15.02.22. Som følge av dette er også tidspunktet for fastsetting av planprogrammene i
fylkestinget flyttet fra 1. mars til 3. mai 2022.
Alle planene skal bidra til å nå FNs bærekraftsmål, og målene i Regionplan Agder 2030
Det vil bli utarbeidet handlingsprogram til hver enkelt plan.
Kommunenes rolle i planarbeidene
Medvirkningen med kommunene er beskrevet forskjellig i de tre planprogrammene. For
alle gjelder at fylkeskommunen legger opp til å koordinere medvirkningen og å bruke
eksisterende fora, herunder de interkommunale politiske rådene (regionråd) i
medvirkning med kommunene.
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Det legges opp til at behovet for formelle arbeidsgrupper eller referansegrupper i
arbeidet med Regional plan for mobilitet og Regional plan for senterstruktur og handel
konkretiseres i egen prosess i den nye regionale samhandlingsstrukturen for Agder. I
planprogrammet for senterstruktur og handel presiseres det at dialogmøter med
kommunene tenkes løst regionvis, men at det kan være aktuelt med enkeltmøter med
kommuner som har stort press på å utvikle nye handelsområder.
Kommunenes rolle i arbeidet med for Regional plan for kristiansandsregionen er
beskrevet i planprogrammet. Det legges opp til en politisk og en administrativ
referansegruppe. Den politiske referansegruppen vil bestå av fylkesordfører (leder) og
pluss fra fylkestinget, ordfører pluss en fra Kristiansand kommune og ordførerne fra de
øvrige fem kommunene. Gruppens oppgave er å gi råd til fylkestinget og drøfte viktige
strategiske avklaringer i planprosessen, forankring av planarbeidet i kommunestyrene og
formidling/drøfting av synspunkter fra kommunene.
Den administrative gruppen vil ha ansvar for faglig kvalitetssikring og organisatorisk
forankring og bestå av representanter fra fylkeskommunen, kommunene Birkenes,
Iveland, Kristiansand, Lillesand, Lindesnes og Vennesla. Statens vegvesen, AKT, Bane
Nor og statsforvalteren.
Agder fylkeskommune ønsker tilbakemelding på disse spørsmålene knyttet til alle de tre
planene:
1. Er programmene for planarbeidet, inkludert framdriftsplanen, realistiske og
gjennomførbare?
2. Drar planprogrammene i riktig retning med tanke på bærekraftsmålene og
Regionplan Agder 2030?
3. Er behov for ny kunnskap og utredninger tilstrekkelig beskrevet?
4. Er plantema og spørsmål som hver plan skal behandle og svare på riktig prioritert
og tydelig formulert?
5. Er opplegg for medvirkning godt nok beskrevet? Hvilke allerede eksisterende møte
og dialogarenaer bør vi benytte oss av i planprosessen?
6. Kan grensesnitt og sammenheng mellom de tre planene tydeliggjøres ytterligere
(jf. figur som er gjengitt i alle planprogrammene)?
Til regional plan for handel og senterstruktur stilles det følgende spørsmål:
 Er det behov for å etablere egne formelle arbeidsgrupper eller referansegrupper til
planarbeidet? Hvem bør være representert i disse i så fall?
 Bør planen inneholde en regional planbestemmelse etter § 8-5 plan og
bygningsloven, med konkrete retningslinjer for senterstruktur, lokalisering av
handel og besøksintensive tjenestevirksomheter? I dag har regional plan for
senterstruktur og handel i Aust-Agder og regional plan for kristiansandsregionen
2020-2050 en slik bestemmelse.
Fylkeskommunen har også konkrete spørsmål som gjelder regionalplan for
kristiansandsregionen og mobilitetsplanen. Disse er gjengitt under omtale av hver plan i
saksframstillingen, men ikke særskilt besvart i kommunedirektørens vurderinger.
Kommunedirektørens vurderinger
Framdrift og kommunenes rolle i planarbeidet
Kristiansand kommune er nå i innspurtsfasen i arbeidet med høringsforslag til
kommuneplanens arealdel. Dette medfører at kommuneadministrasjonen har begrenset
med kapasitet til å delta aktivt i arbeidet med de regionale planene. Samtidig er temaene
som inngår i de tre regionale planene sentrale i arbeidet med kommuneplanens arealdel
og byvekstavtalen, som kristiansandsregionen (unntatt Lindesnes) og fylkeskommunen
skal framforhandle med staten. De regionale planene skal også legges til grunn for
framtidig kommunal planlegging, jf. plan- og bygningslovens kapitel 8. Det er derfor
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avgjørende at de regionale planene utarbeides i tett samarbeid med kommunene, slik
fylkeskommunen legger opp til. Samtidig er det avgjørende at det legges opp til en
rasjonell og samordnet plan for kommunenes deltakelse i planarbeidet.
Kommunedirektøren er enig i å benytte de regionale politiske foraene i medvirkningen
med kommunene, men planarbeidet bør ikke legge opp til å benytte disse som egne
høringsinstanser. Disse har heller ikke myndighet til å uttale seg på vegne av sine
respektive kommuner. Kommunene vil imidlertid på eget initiativ kunne koordinere sine
høringsuttalelser til planene gjennom det regionale samarbeidet.
Kommunedirektøren støtter at kommunene gis en sentral rolle i form av politisk og
administrativ referansegruppe for arbeidet med Regional plan for kristiansandsregionen
og er enig i den foreslåtte sammensetningen av referansegruppene. Kommunedirektøren
ser ikke behov for formelle arbeids- eller referansegrupper knyttet til Regional plan for
handel- og senterstruktur, men forutsetter at kommunene blir invitert til tett faglig dialog
særlig knyttet lokalisering av handel og tjenester. Dette temaet er også sentralt i
Regional plan for kristiansandsregionen og må koordineres inn mot dette planarbeidet.
Av fremdriftsplanen i planprogrammene framgår det at det legges opp til høring av de
regionale planene i perioden oktober 2022- januar 2023.En lang høringsperiode er
nødvendig for å sikre tilstrekkelig tid til behandling av planene med vedtak i bystyret.
Grensesnitt mellom planene
Regional plan for mobilitet vil, forenklet beskrevet, omhandle ulike spekter knyttet til
utvikling av transportinfrastruktur på Agder mens Regional plan for senterstruktur og
handel omhandler sentrale deler av arealpolitikken. Begge disse planene har et 10årsperspektiv.
Regional plan for kristiansandsregionen har et lengre tidsperspektiv (2050) og noe ulik
tematisk tilnærming. Planen for kristiansandsregionen omhandler hele spekteret rundt
bruk og vern av arealer til bolig, næring, service og tjeneste og til natur-, frilufts-,
landbruks- og kulturminneområder. Når det gjelder mobilitet forventes det at Regional
plan for kristiansandsregionen vil bli mer konkret på enkelte deler av mobilitetspolitikken,
men omhandle færre tema enn det som ligger i Regional plan for mobilitet.
Kommunedirektøren anbefaler at den overordnede politikken som fastsettes i Regional
plan for mobilitet og Regional plan for handel- og senterstruktur utdypes i Regional plan
for kristiansandsregionen. Det forutsettes at planprosessene er koordinert og innholdet i
planene samordnet. Det kan være utfordrende at Regional plan for kristiansandsregionen
har et lengre tidsperspektiv enn de to andre planene.
Planprogrammene i lys av bærekraftsmålene
Kommunedirektøren er enig i at FNs bærekraftsmål legges til grunn for planarbeidet.
Dette er i samsvar med nasjonale forventninger til regional og kommuneplanlegging.
Bærekraftsmålene er lagt til grunn for kommuneplanens samfunnsdel med overordnet
arealstrategi vedtatt av bystyret 2020, og legges til grunn i de pågående arbeidet med
kommuneplanens arealdel. Bærekraftsmål 11- bærekraftige byer og samfunn og mål 17
– samarbeid for å nå målene vil være særlig viktige i planarbeidet.
Regional planbestemmelse eller retningslinje for handel
Fylkeskommunen kan i medhold til plan- og bygningsloven §8- om regional
planbestemmelse fastsette at det for et tidsrom av inntil ti år nedlegges forbud mot at
det blir iverksatt særskilt angitte bygge- eller anleggstiltak uten samtykke innenfor
nærmere avgrensede geografiske områder, eller bestemme at slike tiltak uten slikt
samtykke bare kan iverksettes i samsvar med godkjent arealplan etter denne lov.
En retningslinje for handel er ikke juridisk bindende, men vil danne grunnlag for
fylkeskommunens innspill og uttalelser, herunder eventuelle innsigelser, til kommunale
planer.
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Regional planbestemmelse for handelsetablering og senterstruktur i
Kristiansandsregionen inneholder forbud mot etablering av handelsvirksomhet utenfor
byer og tettsteder. Planbestemmelsen ble fastsatt i 2011 og fornyet i 2020.
Handelsbegrepet er ikke entydig definert, utover detaljhandel. Innholdet er kort gjengitt
under vurderinger i saksfremstillingen.
Kommunedirektøren viser til kommuneplanens samfunnsdel med overordnet
arealstrategi, vedtatt i 2020. Her er senterstrukturen endret og til å omfatte flere
lokalsentre enn tidligere, bydelssenter Rona er endret til Randesund bydelssenter og
senteret på Lund er endret til bydelssenter. De fleste sentrene vil bli avgrenset i
kommuneplanens arealdel. Den nye senterstrukturen i Kristiansand må legges til grunn i
arbeidet med de regionale planene.
Kommuneplanens samfunnsdel med overordnet arealstrategi i Kristiansand vektlegger
lokalisering av handel og tjenester i og i tilknytning til senterområdene. Sørlandsparken
opprettholdes med regionale funksjoner innen næring, logistikk og handel. Det gis også
mulighet for storhandel/salg av kapitalvarer i Lohnelier. I øvrige næringsparker åpnes det
ikke for utvikling av handel og andre besøksintensive virksomheter. I arbeidet med
kommuneplanens arealdel har vi sett at flere av næringsområdene har
reguleringsbestemmelser som åpner for handel med store varegrupper/ arealkrevende
handel mm. Regional planbestemmelse for handel i kristiansandsregionen definerer ikke
handelsbegrepet utover detaljhandel. Kommunedirektøren mener det vil være nyttig med
en felles forståelse av hvilke type handelsvirksomhet som kan etableres i
næringsområdene og anbefaler at det gjøres en utredning knyttet til handelbegrepet og
at planen tar stilling til i hvilke typer handel som skal tillates i hvilke næringsområder.
Det kan fastsattes retningslinje eller regional planbestemmelse. Kommunedirektøren
anbefaler at retningslinjer benyttes.
Nullvekstmålet for personbiltrafikk
I planprogrammet til Regional plan for kristiansandsregionen – formål med planen stilles
det slikt spørsmål: Hvordan nå nullvekstmålet for innfartstrafikken for personbiltransport
til Kristiansand sentrum? Denne formuleringen er ikke i samsvar med det oppdaterte
nullvekstmålet. Kommunedirektøren legger til grunn at det er nullvekstmålet slik det ble
definert i 2020 som legges til grunn i planarbeidene: I byområdene skal klimagassutslipp,
kø, luftforurensning og støy reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i
persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange.
Samlet vurdering
Kommunedirektøren mener planprogrammenes gir et godt grunnlag for planprosessene
og planene, men har noen forslag til presiseringer og endringer. Nedenfor gjengis
hovedpunktene:
 Det er viktig at det legges opp til en rasjonell og samordnet plan for kommunens
deltakelse i planarbeidet.
 Den nye senterstrukturen i Kristiansand må legges til grunn i arbeidet med de
regionale planene.
 Kommunedirektøren anbefaler at det benyttes retningslinjer for handel.
 De regionale politiske foraene bør benyttes i medvirkningen med kommunene,
men ikke være egne høringsinstanser.
 Kommunedirektøren ser ikke behov for egne arbeids- eller referansegrupper
knyttet til regionalplan for handel og senterstruktur, men forutsetter at
kommunene blir invitert til tett faglig dialog.
 Kommunedirektøren anbefaler at den overordnede politikken som fastsettes i
Regional plan for mobilitet og Regional plan for handel- og senterstruktur utdypes
i Regional plan for kristiansandsregionen.
Vedlegg:
1.
Brev fra Agder fylkeskommune - Høring og offentlig ettersyn av
planprogrammer for tre regionale planer, datert 27.10.2021.
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2.
3.
4.

Utkast til planprogram for Regional plan for mobilitet for Agder 2023-2033,
vedtatt i fylkestinget 26.10.2021
Utkast til planprogram for Regional plan for senterstruktur og handel i Agder,
vedtatt i fylkestinget 26.10.2021
Høringsforslag til planprogram for Regional plan for bolig, areal og transport i
kristiansandsregionen 2023-2050, behandlet i fylkestinget 26.10.2021
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Saksutredning
Bakgrunn for saken
I regional planstrategi har fylkeskommunen vedtatt at det skal utarbeides regionale
planer for:
 Regional plan for mobilitet for Agder 2023-2033,
 Regional plan for senterstruktur og handel i Agder,
 Regional plan for bolig, areal og transport i kristiansandsregionen 2023-2050.
Fylkestinget i Agder vedtok 26. oktober å sende planprogrammene for de tre regionale
planene på høring og legge dem ut til offentlig ettersyn. Den ordinære høringsfristen var
10. desember 2021. Kommunene er i ettertid gitt utsatt frist til 15.februar 2021.
Planprogrammene beskriver formål med planarbeidene, hvordan planprosessene skal
gjennomføres og sentrale tema i planarbeidene.
De regionale planene skal bidra til å nå FNs bærekraftsmål og målene i Regionplan Agder
2030. Planprogrammene beskriver hvilke av målene som er mest aktuelle for den enkelte
planen.
Fylkeskommunen legger opp til koordinering og parallelle behandling av de tre planene.
Dette innebærer felles analyser og kunnskapsgrunnlag, samme framdriftsplan,
samordnet dialog- og medvirkning der det er hensiktsmessig. Alle tre planprosesser skal
også bruke den nye regionale samhandlingsstrukturen som forankringsarena.
I tråd med plan- og bygningsloven §8-1 vil bli utarbeidet handlingsprogram til hver
enkelt plan.
Fylkeskommunen beskriver sammenhengen mellom de tre planene slik:
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Juridisk grunnlag
De tre regionale planene utarbeides etter plan og bygningsloven kapittel 8 om regional
planlegging og skal legges til grunn for regionale organers virksomhet, og for kommunal
og statlig planlegging og virksomhet på Agder.
Etter plan- og bygningslovens §8-5 kan regional planmyndighet fastsette regional
planbestemmelse knyttet til retningslinjer for arealbruk i en regional plan som skal
ivareta nasjonale eller regionale hensyn og interesser. Bestemmelsen kan fastsette at det
for et tidsrom av inntil ti år nedlegges forbud mot at det blir iverksatt særskilt angitte
bygge- eller anleggstiltak uten samtykke innenfor nærmere avgrensede geografiske
områder, eller bestemme at slike tiltak uten slikt samtykke bare kan iverksettes i
samsvar med godkjent arealplan etter denne lov.

Beskrivelse av de tre planprogrammene
Planprogrammene til de tre planene er vedlagt saken, og gjengis her i korte trekk.
Regional plan for mobilitet i Agder 2023-2033
Mobilitetsplanen omhandler transport; hvordan vi reiser, hvor vi reiser, hvilke valg vi gjør
når vi reiser og hva som påvirker valgene våre. Planen vil også omhandle transport av
varer og gods og skal gjelde for hele Agder.
Oppfølging av Regionplan Agder 2030 - Hovedmålet i Regionplan Agder 2030 er å utvikle
Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt
lavutslippssamfunn med gode levekår. Transport står for den største andelen av
utslippene på Agder, så det er her de største kuttene må tas. Samtidig er god mobilitet
for alle sentralt for å bedre levekår, legge til rette for deltakelse i samfunnet og øke
verdiskapingen.
Formålet med planen er å gi en tydelig bærekraftig retning for arbeidet med mobilitet på
Agder.
Mobilitetsplanen skal svare ut følgende spørsmål:
 Hvordan kan mobiliteten på Agder bli mer bærekraftig?
 Hvordan kan vi få på plass en infrastruktur som bidrar til god mobilitet for alle
trafikantgrupper?
 Hvordan kan vi målrettet ta i bruk ny teknologi?
 Hvordan kan vi få mer for pengene?
Planprogrammet kapitel 2 beskriver aktuelle tema i mobilitetsplanen. Disse er:
 Mer miljøvennlig mobilitet
o Transportmiddelfordeling på Agder
o Hva som er bærekraftig mobilitet, varierer fra by til land
o Fremme bærekraftige alternativ som sykkel, gange og kollektivtransport
o Høyere andel kjøretøy med nullutslipp
o Redusere transportbehovet
o Nullvekstmål for personbiltrafikk i de største byområdene


Infrastruktur som bidrar til god mobilitet for alle
o Ulike eiere til infrastrukturen
o Universell utforming
o Trafikksikkerhet
o Samfunnssikkerhet og sårbarhet
o Infrastruktur for ulike transportformål
o Intermodal mobilitet for gods
o Miljøhensyn i bygging, drift og vedlikehold av vegnettet



Målrettet bruk av ny teknologi
o Viktige teknologiske trender
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o


Hva betyr den teknologiske utviklingen for mobiliteten?

Finansiering – mer for pengene
o Prioritere prosjekt som gir mest igjen for pengene
o Hvordan få mer statlige midler til mobilitetsprosjekt på Agder?
o Bompenger og veiprising
o Andre finansieringskilder.

Hvert av de fire temaene avsluttes med et eget punkt - Viktig å drøfte og utrede i
mobilitetsplanen
Kristiansandsregionen sitt arbeide med å nå nullvekstmålet for personbiltrafikk er
beskrevet i planprogrammet punkt 2.1.6. Byvekstavtale og belønningsmidler i
kristiansandsregionen er omtalt i punkt 2.4.2 Hvordan få mer statlige midler til
mobilitetsprosjekt på Agder og punkt 2.4.3 Bompenger og vegprising.
Mobilitetsplanen skal erstatte følgende planer og strategier
 Regional plan samferdsel 2015-2020 (Vest-Agder)
 Regional transportplan Agder 2015-2027
 Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015-2020
 Strategi for intermodal godstransport – kobling mellom sjø og bane (vedtatt
2018)
 Strategiplan for trafikksikkerhet i Agder 2018-2029
 Strategi for ladeinfrastruktur i Agder (vedtatt 2015)
Spørsmål som fylkeskommunen ønsker tilbakemelding i knyttet til Regional plan
for mobilitet i Agder 2023-2033:
 Hvordan kan planen bli et verktøy for at folk og gods i regionen transporteres
bærekraftig?
 Ser dere noen målkonflikter som planen bør håndtere?
 Hvordan tar vi hensyn til at folk bor på ulike steder med ulike muligheter og
tilbud?
 Hvordan kan vi arbeide med å få mer for pengene innen mobilitet?
Regional plan for senterstruktur og handel i Agder
Oppfølging av Regionplan Agder 2030
Et av hovedtemaene i planen er «Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter»,
og to gjennomgående perspektiver er «Næringsutvikling og samarbeid om nye
arbeidsplasser» og «Klima og miljø». Av de konkrete delmålene i Regionplan Agder 2030
trekkes spesielt fram følgende som anses for å være aktuelle i arbeidet med regional plan
for senterstruktur og handel:
 Kommunesentrene har et variert arbeidsliv, tjeneste- og opplevelsestilbud.
 Det er attraktive og varierte bo- og arbeidsmarkeder i hele Agder.
 Byer, tettsteder og bygdesentre er utviklet kompakt og med kvalitet. Stedene har
gode og inkluderende bomiljøer og møteplasser.
 Verdiskaping er basert på bærekraftig bruk av menneskelige ressurser og
naturressurser.
 Transportbehovet på Agder er redusert
Formålet med ny regional plan for senterstruktur og handel er:
 å skape attraktivitet, liv og arbeidsplasser i de eksisterende by-, tettsteds- og
bygdesentrene i hele Agder.
 å legge grunnlaget for en bærekraftig arealbruk i Agder som reduserer
klimagassutslipp og behovet for biltransport, som minimerer naturinngrep og tap
av jordbruksarealer, og som tar hensyn til historiske bygningsmiljøer.
 å komme fram til konkrete retningslinjer, eventuelt bestemmelser, for lokalisering
av handels- og besøksintensive tjenestevirksomheter i Agder.
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Senterstrukturplanen skal svare på følgende spørsmål og vurderes opp mot planens
formål:
 Hvordan kan planen bidra til å styrke by- og tettstedssentrenes funksjon som
steder med et bredt utvalg av forretninger og offentlige kontorer, som sentre for
kultur og opplevelser, og som gode og inkluderende møtesteder for hele
befolkningen?
 Hvor bør handel og andre besøksintensive tjenester utvikles, med bakgrunn i
målene om å skape attraktivitet, liv og arbeidsplasser i sentrum, og om å legge
grunnlaget for en bærekraftig arealbruk?
 Hvordan kan eksisterende store handelsområder utenfor by- og tettstedssentrene,
som Sørlandsparken eller Stoa, videreutvikles på en bærekraftig måte?
 Skal det legges til rette for videre utvikling av handels- og serviceområdene
utenfor de eksisterende by- og tettstedssentre, spesielt langs hovedferdselsårene
E18 og E39, rv. 9 og ved de nye kryssene? Hvordan kan en i så fall legge til rette
for en bedre regional samordning og sørge for at dette skjer på en bærekraftig
måte?
 Hvordan kan planen bidra til å sikre at alle har god tilgang til viktige
servicefunksjoner innen en akseptabel reiseavstand? Også for de som ikke har
tilgang på bil eller ikke ønsker å benytte bil.
 Hvordan vil nye trender innen handel og distribusjon, digitalisering og endrede
forbruksvaner påvirke den eksisterende senterstrukturen?
 Hvordan håndteres eventuelle målkonflikter? For eksempel mellom: ønsket om
næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser, og målet om å redusere
klimagassutslipp og behovet for biltransport, å minimere naturinngrep og tap av
jordbruksarealer, og å ta hensyn til historiske bygningsmiljøer?
 Hvordan kan eventuelle utredningskrav i forbindelse med nye handelsetableringer,
eller utvidelser av handel, gjøres tydeligere slik at disse blir beslutningsrelevante
(f.eks. en konkretisering av innhold i handelsanalyser)?
Planprogrammet kapitel 5 beskriver sentrale utviklingstrekk og utfordringer oppsummert
slik:
Befolkningen i Agder øker, blir eldre og bor mer sentralt.
 I Agder jobber en høyere andel ansatte i privat sektor innen handel i forhold til
landsgjennomsnittet.
 Forbrukerne har siden 2014 brukt mer penger på kjøp av tjenester enn kjøp av
varer.
 Forbrukerne handler mer og mer på nett.
 Handelssektoren er i konstant endring, og nye handelskonsepter oppstår.
 Det har skjedd en overetablering innen varehandel i norske byer.
 I sentrum av Kristiansand og Arendal går handelsomsetningen ned, mens den
øker utenfor sentrum.
 Kommunene opplever press om etablering av handel utenfor by- og
tettstedssentrene
Planprogrammet punkt 6.2 beskriver behov for følgende avklaringer:
 Avklare og konkludere tidlig i planprosessen om planen skal ha en regional
planbestemmelse etter § 8-5 i plan- og bygningsloven, med konkrete
retningslinjer for lokalisering av handel og besøksintensive tjenestevirksomheter.
 Avklare om planretningslinjene, eventuelt planbestemmelsen, skal være enhetlig
for hele Agder for å sikre en lik behandling av alle kommuner, eller om de bør
differensieres geografisk for å ta hensyn til at kommunene har ulike behov og
utfordringer. Avklare i den forbindelse om handel bør avgrenses etter størrelse /
areal eller etter bransje.
 Avklare, i dialog med kommunene, om senterstrukturen eller avgrensningen bør
justeres i forhold til gjeldende planer.
 Avklare om planen skal inneholde parkeringsnormer eller en egen
parkeringsstrategi. Eventuelt om slike heller skal inngå i ny regional plan for bolig,
areal og transport i kristiansandsregionen eller i ny regional plan for mobilitet.
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Avklare og diskutere målkonflikter, spesielt mellom næringsutvikling og etablering
av arbeidsplasser på den ene siden, og klima- og miljøhensyn på den andre siden.

Spørsmål som fylkeskommunen ønsker tilbakemelding i knyttet til Regional plan
for senterstruktur og handel i Agder
 Er det behov for å etablere egne formelle arbeidsgrupper eller referansegrupper til
planarbeidet? Hvem bør være representert i disse i så fall?
 Bør planen inneholde en regional planbestemmelse etter § 8-5 plan- og
bygningsloven, med konkrete retningslinjer for senterstruktur, lokalisering av
handel og besøksintensive tjenestevirksomheter? I dag har regional plan for
senterstruktur og handel i Aust-Agder og regional plan for kristiansandsregionen
2020-2050 en slik bestemmelse.
Regional plan for bolig, areal og transport i kristiansandsregionen 2023-2050
Regional plan for bolig, areal og transport i kristiansandsregionen skal erstatte Regional
plan for kristiansandsregionen («ATP-planen»), som ble vedtatt i 2011. Planen
gjennomgikk en enkel revidering i 2020. Agder fylkesting vedtok 20. oktober 2020 at en
grundigere revidering skulle startes så raskt som mulig.
Planområdet for den nye planen er utvidet til også å omfatte Lindesnes kommune. Dette
er begrunnet med at Lindesnes kommune bør omfattes av den nye planen fordi
kommunen fra 2020 defineres som en del av bo- og arbeidsmarkedet i
kristiansandsregionen. Når ny E39 mellom Kristiansand og Mandal åpnes, vil reisetida
mellom byene halveres og integrasjonen vil sannsynligvis forsterkes. Lindesnes
kommune deltar i det interkommunale samarbeidet Region Kristiansand. Når det gjelder
areal- og transportsamarbeidet i regionen, har Lindesnes kommune per i dag
observatørstatus. Det ble gjort intensjonsvedtak om fullt medlemskap i ATP-utvalgets
møte 11. desember 2020. Det vil ikke være aktuelt å invitere Lindesnes med i de aktuelle
forhandlingene om byvekstavtale, da disse er forankret i gjeldende plan.
Hovedmål for planen er formulert slik:
Kristiansandsregionen skal ha en bærekraftig by- og stedsutvikling basert på
regionale helhetsløsninger. Samtidig som verdiskapingen styrkes må
arealforbruket og transportarbeidet effektiviseres og klimagassutslippene
reduseres. Natur, matjord og kulturmiljøer må sikres. Til sammen vil dette
fremme innbyggernes helse og bedre levekårene.
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 legger tydelige
føringer for planarbeidet:
Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for vekst og utvikling i
kompakte og klart avgrensede byområder gjennom regionale bolig-, areal- og
transportplaner. Planene fastsetter regionalt utbyggingsmønster, senterstruktur
og hovedtrekk i transportsystemet.»
Nullvekstmålet for personbiltrafikken vil være et viktig premiss for planarbeidet:
I byområdene skal klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy reduseres
gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med
kollektivtransport, sykling og gange.
Det foreslås å behandle disse plantemaene i regional plan for bolig areal og
transport:
 Bolig- og arealpolitikk
 Natur-, frilufts-, landbruks- og kulturminneområder
 Arealer til næring, service og tjenester
 Bærekraftig mobilitet
 Personbiler. Parkering, bompenger og vegprising
 Likestilling og universell utforming
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Samfunnssikkerhet og beredskap

Spørsmål som fylkeskommunen ønsker tilbakemelding i knyttet til Regional plan
for bolig, areal og transport i kristiansandsregionen 2023-2050.
 Nederst på s. 4 i planprogrammet er det formulert tre spørsmål som er de
viktigste for planen å gi svar på. Treffer disse spørsmålene godt?
o Hvordan sikre en langsiktig, samordnet bolig-, areal- og transportpolitikk
som bidrar til at kristiansandsregionen når bærekraftsmålene?
o Hvordan nå nullvekstmålet for innfartstrafikken for personbiltransport til
Kristiansand sentrum?
o Hvordan integrere Lindesnes kommune i bolig-, areal- og
transportplansamarbeidet i regionen?
 Ser dere målkonflikter som planarbeidet bør behandle?
 Har gjeldende Regional plan for kristiansandsregionen (2020 – 2050) prinsipper
og mål som det er spesielt viktig å videreføre?

Vurdering
Framdrift og kommunenes rolle i planarbeidet
Kristiansand kommune er nå i innspurtsfasen i arbeidet med høringsforslag til
kommuneplanens arealdel. Dette medfører at kommuneadministrasjonen har begrenset
med kapasitet til å delta aktivt i arbeidet med de regionale planene. Samtidig er temaene
som inngår i de tre regionale planene sentrale i arbeidet med kommuneplanens arealdel
og byvekstavtalen, som kristiansandsregionen (unntatt Lindesnes) og fylkeskommunen
skal framforhandle med staten. De regionale planene skal også legges til grunn for
framtidig kommunal planlegging, jf. plan- og bygningslovens kapitel 8. Det er derfor
avgjørende at de regionale planene utarbeides i tett samarbeid med kommunene, slik
fylkeskommunen legger opp til. Samtidig er det avgjørende at legges det opp til en
rasjonell og samordnet plan for kommunenes deltakelse i planarbeidet.
Kommunedirektøren er enig i å benytte de regionale politiske foraene i medvirkningen
med kommunene, men planarbeidet bør ikke legge opp til å benytte disse som egne
høringsinstanser. Disse har heller ikke myndighet til å uttale seg på vegne av sine
respektive kommuner. Kommunene vil imidlertid på eget initiativ kunne koordinere sine
høringsuttalelser til planene gjennom det regionale samarbeidet.
Kommunedirektøren støtter at kommunene gis en sentral rolle i form av politisk og
administrativ referansegruppe for arbeidet med Regional plan for kristiansandsregionen
og er enig i den foreslåtte sammensetningen av referansegruppene. Kommunedirektøren
ser ikke behov for formelle arbeids- eller referansegrupper knyttet til regional plan for
handel- og senterstruktur, men forutsetter det kommunene blir invitert til tett faglig
dialog særlig knyttet lokalisering av handel og tjenester. Dette temaet er også sentral i
Regional plan for kristiansandsregionen og må koordineres inn mot dette planarbeid.
Av fremdriftsplanen i planprogrammene framgår det at det legges opp til høring av de
regionale planene i perioden oktober 2022- januar 2023.En lang høringsperiode er
nødvendig for å sikre tilstrekkelig tid til behandling av planene med vedtak i bystyret.
Grensesnitt mellom planene
Regional plan for mobilitet vil, forenklet beskrevet, omhandle ulike spekter knyttet til
utvikling av transportinfrastruktur på Agder mens Regional plan for senterstruktur og
handel omhandler sentrale deler av arealpolitikken. Begge disse planene har et 10årsperspektiv.
Regional plan for kristiansandsregionen har et lengre tidsperspektiv (2050) og noe ulik
tematisk tilnærming. Planen for kristiansandsregionen omhandler hele spekteret rundt
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bruk og vern av arealer til bolig, næring, service og tjeneste og til natur-, frilufts-,
landbruks- og kulturminneområder. Når det gjelder mobilitet forventes det at Regional
plan for kristiansandsregionen vil bli mer konkret på enkelte deler av mobilitetspolitikken,
men omhandle færre tema enn det som ligger i Regional plan for mobilitet.
Kommunedirektøren anbefaler at den overordnede politikken som fastsettes i Regional
plan for mobilitet og Regional plan for handel- og senterstruktur utdypes i Regional plan
for kristiansandsregionen. Det forutsettes at planprosessene er koordinert og innholdet i
planene samordnet. Det kan være utfordrende at Regional plan for kristiansandsregionen
har et lengre tidsperspektiv enn de to andre planene.
Planprogrammene i lys av bærekraftsmålene
Kommunedirektøren er enig i at FNs bærekraftsmål legges til grunn for planarbeidet.
Dette er i samsvar med nasjonale forventninger til regional og kommuneplanlegging.
Bærekraftsmålene er lagt til grunn for kommuneplanens samfunnsdel med overordnet
arealstrategi vedtatt av bystyret 2020, og legges til grunn i det pågående arbeidet med
kommuneplanens arealdel. Bærekraftsmål 11- bærekraftige byer og samfunn og mål 17
– samarbeid for å nå målene vil være særlig viktige i planarbeidet.
Regional planbestemmelse eller retningslinje for handel
Fylkeskommunen kan i medhold til plan- og bygningsloven §8- om regional
planbestemmelse fastsette at det for et tidsrom av inntil ti år nedlegges forbud mot at
det blir iverksatt særskilt angitte bygge- eller anleggstiltak uten samtykke innenfor
nærmere avgrensede geografiske områder, eller bestemme at slike tiltak uten slikt
samtykke bare kan iverksettes i samsvar med godkjent arealplan etter denne lov.
En retningslinje for handel er ikke juridisk bindende, men vil danne grunnlag for
fylkeskommunens innspill og uttalelser, herunder eventuelle innsigelser, til kommunale
planer.
Regional planbestemmelse for handelsetablering og senterstruktur i
kristiansandsregionen inneholder forbud mot etablering av handelsvirksomhet utenfor
byer og tettsteder. Planbestemmelsen ble fastsatt i 2011 og fornyet i 2020.
Handelsbegrepet er ikke entydig definert. Det tillates ikke etablert eller utvidet
handelsvirksomhet med et samlet bruksareal på mer enn 3000m2 og definerte tjenester
utenfor senterområder definert i planen. For Kristiansand gjelder det utenfor
bydelssentrene Kvadraturen, Tangvall, Nodeland, Vågsbygd og Rona, Lokal- og
bygdesentrene Flekkerøy, Voie, Hellemyr, Tinnheia, Justvik, Søm, Hånes, Hamresanden;
Lund, Grim, Lunde og Kilen, samt Rosseland/Brennåsen. Planbestemmelsen inneholder
også krav om dokumentasjon for detaljhandel utover 20 000m2 i bydelssentrene og 3000
m2 i lokalsentrene. I Rosseland/Brennåsen er det krav om kommunedelplan før
planbestemmelsen trer i kraft.
Kommunedirektøren viser til kommuneplanens samfunnsdel med overordnet
arealstrategi, vedtatt i 2020. Her er strukturen endret til å omfatte flere lokalsentre enn
tidligere, bydelssenter Rona er endret til Randesund bydelssenter og senteret på Lund er
endret til bydelssenter. De fleste sentrene vil bli avgrenset i kommuneplanens arealdel.
Den nye senterstrukturen i Kristiansand må legges til grunn i arbeidet med de regionale
planene.
Kommuneplanens samfunnsdel med overordnet arealstrategi i Kristiansand vektlegger
lokalisering av handel og tjenester i og i tilknytning til senterområdene. Sørlandsparken
opprettholdes med regionale funksjoner innen næring, logistikk og handel. Det gis også
mulighet for storhandel/salg av kapitalvarer i Lohnelier. I øvrige næringsparker åpnes det
ikke for utvikling av handel og andre besøksintensive virksomheter. I arbeidet med
kommuneplanens arealdel har vi sett at flere av næringsområdene har
reguleringsbestemmelser som åpner for handel med store varegrupper/ arealkrevende
handel mm. Regional planbestemmelse for handel i kristiansandsregionen definerer ikke
handelsbegrepet utover detaljhandel. Kommunedirektøren mener det vil være nyttig med
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en felles forståelse av hvilke type handelsvirksomhet som kan etableres i
næringsområdene og anbefaler at det gjøres en utredning knyttet til handelbegrepet og
at planen tar stilling til i hvilke typer handel som skal tillates i hvilke næringsområder.
Dette kan fastsettes som retningslinjer eller regional planbestemmelse.
Kommunedirektøren anbefaler
Nullvekstmålet for personbiltrafikk
I planprogrammet til Regional plan for kristiansandsregionen – formål med planen stilles
det slikt spørsmål: Hvordan nå nullvekstmålet for innfartstrafikken for personbiltransport
til Kristiansand sentrum? Denne formuleringen er ikke i samsvar med det oppdaterte
nullvekstmålet. Kommunedirektøren legger til grunn at det er nullvekstmålet slik det ble
definert i 2020 (og gjengitt lengre bak i planprogrammet) som legges til grunn i
planarbeidene.
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Kvadraturen Gårdeierforening AS
Kvadraturforeningen (Kvadraturen i Kristiansand AS)
Dronningensgate 2a
4611 Kristiansand
Kristiansand, 10.desember 2021

Høringsuttalelse regional plan for senterstruktur og handel i Agder
Kvadraturen Gårdeierforening og Kvadraturforeningen representerer 40 gårdeiere og 250
virksomheter innen handel, servering, opplevelser, tjenesteyting og service i sentrum.
Kvadraturen er landsdelens største sentrum for handel, servering og opplevelse.
Kvadraturen er også regionens viktigste knutepunkt for transport og offentlig
kommunikasjon.
I 2018 ble Kristiansand kåret til årets mest attraktive by. Juryen uttalte i sin begrunnelse for
tildelingen av Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling at «byen har gjennomført et
markant skifte i sin bypolitikk. Gjennom målrettet politisk og faglig arbeid har
landsdelshovedstaden tatt ansvar for å skape en kompakt by med god tilknytning til sjøen».
Juryleder Erling Dokk Holm uttalte videre at «Kristiansand har jobbet planmessig og godt de
siste årene med å skape en attraktiv by. Det er tatt et oppgjør med en gammeldags og lite
bærekraftig byutvikling».
Samtidig viser utviklingen lokalt i Agder, nasjonalt og internasjonalt de siste 20-30 årene
tydelig at et attraktivt bysentrum ikke «blir til av seg selv». Det krever en bevisst politikk og
satsning. Kommunene og fylket må være tydelig på bruk av virkemidler som fremmer
sentrumsattraktivitet slik at bysentrum overlever, utvikler seg og fungerer som den
drivkraften de skal i landsdelen.
Urbanitet og bostedsattraktivitet henger sammen. Innen 2050 vil 70 % av verdens befolkning
bo i byer. Byen må vokse uten at det går på bekostning av klima, miljø og trivsel. En kompakt
by er løsningen: satsning på en kompakt by er bedre for både miljømessig og
samfunnsøkonomisk enn en strategi for byspredning.
Bysentrum er i svært mange sammenhenger kommunenes og fylkets «ansikt utad»; i en
konkurranse om å tiltrekke seg nye innbyggere og næringsetableringer vil et levende og
vitalt bysentrum med varierte tilbud og innhold, være et av våre viktigste
konkurransefortrinn. Motsatt vil et bysentrum preget av tomme butikklokaler, nedslitte
bygårder og folketomme byrom være svært lite attraktivt for alt av nyetableringer.
Etablering av formell arbeidsgruppe bør etableres
Det bør derfor ikke være noe tvil om at opprettholdelse av en klar bysentrumstruktur i Agder
må ha høy prioriterering i regionale planer for landsdelen. Man etterspør i høringsuttalelsen
behov for etablering av egne formelle arbeidsgrupper eller referansegrupper i planarbeidet.
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Det mener vi bør etableres. Det er i dag liten eller ingen kontakt mellom
sentrumsorganisasjonene og næringslivet i bysentrum og fylkets planavdeling. Man mister
verdifull kunnskap, innsikt og erfaringsutveksling slik det er i dag. Utfordringene og
mulighetene i bysentrum er relativt like på tvers av byene, og dette bør også utnyttes bedre
enn i dag. Vi mener at det bør etableres en formell arbeidsgruppe med representanter fra
sentrumsorganisasjonene og gårdeierne, sammen med fagfolk på byplanlegging og
urbanitet.
Kvadraturforeningen og Kvadraturen Gårdeierforening ønsker å være med i en formell
arbeidsgruppe.
Regional planbestemmelse med konkrete retningslinjer for senterstruktur, lokalisering av
handel og besøksintensive tjenestevirksomheter
Vi er av den oppfatning at det er avgjørende at en ny plan inneholder regional
planbestemmelse etter §8-5 i plan- og bygningsloven med konkrete retningslinjer for
senterstruktur, lokalisering av handel og besøksintensiv tjenestevirksomhet. Dette vil være
med å sikre en helhetlig og bærekraftig utvikling av senterstruktur og handel i landsdelen.
Dette vil bidra til å redusere at press fra lokale og nasjonale interesser og kortsiktig politiske
vinninger blir førende i utviklingen i de enkelte kommunene. Skal vi sammen lykkes med å nå
ambisjoner for klimamål i landsdelen, betyr det at bysentrum, tettsteder og bygdesenter må
jobbe sammen om nå målene. Da kan man ikke tillate lokale vedtak som bidrar til for
eksempel byspredning og lite bærekraftige løsninger.
Plan med klare prinsipper for utvikling av bærekraftige og attraktive bysentrum
Kompakte byer og korte avstander er en styrke for Agder. Det er korte avstander mellom
byene, og mellom byene og omlandet. Vi må prioritere å dyrke de kompakte byene som
sentrum for handel, kultur, servering og opplevelse.
Kompakte byer og satsning på bysentrum er bærekraftig. Vi mener at den nye planen må
inneholde klare føringer, retningslinjer og prinsipper for satsning på bærekraftige og
attraktive bysentrum i landsdelen.
En regional planbestemmelse bør legge klare føringer på at blant annet offentlige (inkl.
statlige) virksomheter legges til bysentrum. Herunder offentlige tjenester som pass, politi,
NAV mv. Offentlige besøksintensive virksomheter må legges til bysentrum. Her finnes vært
uheldige eksempler på det motsatte (blant annet i Bergen og Fredrikstad), hvor offentlige
besøksintensive virksomheter er blitt plassert utenfor bysentrum. Lokaliseringen medfører
at tjenestene er vanskelig tilgjengelig for en stor andel brukere, samtidig som man bidrar til
økt bilbruk ettersom plassering ikke er lagt til kollektivknutepunkt i sentrum.
For at bysentrum skal utvikle seg er man avhengig av følgende:
1. Arbeidsplasser og boliger i sentrum (kritisk masse)
2. Stabil brukergruppe (jevnlig besøkende – størrelse innbyggertall omland)
3. Gjester (yrkestrafikk, kurs/konferanse, turister)
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• Planen må være tydelig på at sentrale sentrumsfunksjoner må lokaliseres i bysentrum
Desentralisering av offentlige tjenester må unngås. Typiske sentrumsfunksjoner som kino,
teater, kulturinstitusjoner m.v. skal lokaliseres i bysentrum.
• Det må tilrettelegges for flere kontorarbeidsplasser i bysentrum
Verdien av arbeidsplasser i sentrum må ikke undervurderes. Våren 2020 har tydeliggjort
hvor viktig kontorarbeidsplasser er for næringslivet i sentrum. Spesielt gjelder dette for
handel, servering, tjenester og opplevelser. Konsekvensene av Covid-19 pandemien har
generelt sett rammet bysentrum hardere enn kjøpesentre og bydelssentre. Dette ser vi
gjennomgående for alle byene i Norge, men spesielt tydelig er det i Oslo, Bergen, Trondheim
og Kristiansand. En sentralisering av kontorarbeidsplasser i sentrum i forbindelse med
kollektivknutepunkt gir også en viktig miljømessig effekt. Trafikk i bydelene og mellom
bydelene er i all hovedsak bilbasert, mens majoriteten av trafikk til/fra sentrum kan tas over
kollektivtrafikk, sykkel- og gangtrafikk. Et godt eksempel å la seg inspirere av er etablering av
12.500 arbeidsplasser i Bjørvika i Oslo. Dette har gitt direkte positivt utslag på utslipp i form
av sterk reduksjon i biltrafikk og mindre utslipp som følge av overgang til kollektivtrafikk.
Bysentrum og nærings- og handelsparker har ulike funksjoner, og må ikke likestilles
Regional plan for senterstruktur og handel i Agder må være tydelig på hvilke kvaliteter og
funksjoner som bysentrum skal oppfylle/løse vs. nærings- og handelsparker. Byliv er mer enn
handel og servering, men veldig lite uten. Det er viktig å opprettholde grunnlag for lønnsom
og bærekraftig varehandel i sentrum dersom man skal ha levende og vitale bysentrum.
Detaljvarehandelen har de siste årene vært under sterkt press, og er en næring i voldsom
endring. Nye handlemønster som følge av netthandel og økt fokus på bærekraft medfører
endringer i behov for utbygging og utvikling av nye handelsareal.
Det er i dag en overetablering av handelsparker utenfor bysentrum i Agder. Dette mener vi
er lite bærekraftig utvikling. Man bør sterkt begrense omfang av nye etableringer av handel
og andre besøksintensive virksomheter utenfor bysentrum. Næringsparkene er viktige
logistikkpunkt, og samspill mellom bysentrum og næringsparker må utnyttes bedre enn i
dag. Endring i handelsmønster fører til nye forretningsmodeller, og man bør i ny plan
tilrettelegg for at bysentrum og næringsparker i større grad utvikles i et samspill. Det er nå
fremover behov for sentrumsnære næringsparker/areal som leverer på logistikk og lager til
virksomheter i sentrum. Etablering av varehandel/detaljhandel («posehandel») i
næringsparker bør begrenses, da dette bidrar til å øke privat bilbruk.
Med vennlig hilsen
Heidi Sørvig (sign.)
Daglig leder
Kvadraturen i Kristiansand AS og Kvadraturen Gårdeierforening
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Uttalelse - regional plan for senterstruktur og handel i Agder - planprogram Agder fylke
Vi viser til brev av 27. oktober 2021 vedrørende høring av forslag til planprogram for
regional plan for senterstruktur og handel i Agder.
Planen skal bidra til å styrke by-, tettsteds- og bygdesentrene i Agder. I planarbeidet er det
viktig å avklare hvor handel og andre besøksintensive tjenester skal utvikles. Planarbeidet
vil også se på eksisterende handelsområder som ligger utenfor by- og tettstedssentrene,
og hvordan disse kan videreutvikles på en bærekraftig måte. Planprogrammet beskriver
hvordan prosessen for utarbeidelsen av planen skal gjennomføres.
Kystverket har ingen vesentlige innspill til planprogram for regional plan for senterstruktur
og handel i Agder.
Med hilsen

Jan Morten Hansen
avdelingsleder

Tanya Boye Worsley
seniorrådgiver
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Høringssvar til planprogrammer for tre regionale planer
Viser til brev datert 27.10.2021 angående høring og offentlig ettersyn av planprogrammer for
tre regionale planer med svarfrist 10. desember 2021, og brev datert 11.11.2021 med
informasjon om utsatt høringsfrist til 15.2.2022.
Lillesand bystyre har behandlet høringene til planprogrammene og oversender følgende
høringsinnspill:
Lillesand bystyre har følgende innspill som er felles for alle de tre regionale planene:
Bystyrets vedtak (BS- 007/22)
1. Lillesand bystyre mener fremdriftsplanene for planprogrammene og planprosessene er
ambisiøse. Mål om framdrift må ikke gå på bekostning av gode medvirkningsprosesser med
befolkning, næringsliv og kommuner. Det må settes av tilstrekkelig tid til behandling i by- og
kommunestyrer.
2. Lillesand bystyre savner en konkret plan for medvirkning, som gir forutsigbarhet for
medvirkningsprosessen.
3. Lillesand bystyre anbefaler at det gjennomføres politiske workshops og/eller
medvirkningsmøter hvor administrasjonen og politikere er involvert, for å sikre forankring av
planarbeidet.
4. Lillesand bystyre mener planprosessen, og ikke minst medvirkningen, ville vært bedre om
de tre planene ble slått sammen, helst til én.
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Høringsuttalelse - Utkast til planprogram for regional plan for bolig, areal og transport
i kristiansandsregionen 2023-2050
Bystyrets vedtak (BS- 007/22)
Lillesand bystyre har følgende innspill til planprogrammet:
1. Lillesand bystyre ber om at det utarbeides en god og forutsigbar plan for medvirkning.
2. Lillesand bystyre er enig i hovedspørsmål nr 1 og 3 (side 4), men mener at hovedspørsmål
nr 2 ikke er treffende for å oppnå et sikkert, rasjonelt og bærekraftig transportsystem med
lavest mulig utslipp. Spørsmålet lager en unødvendig målkonflikt, lavest mulig utslipp og best
bærekraft oppnås med andre løsninger enn nullvekst
3. Lillesand bystyre vil bemerke at ny E18 mellom Grimstad og Kristiansand har ført til at
mange innbyggere har fått vesentlig dårligere kollektivtilbud, og ber om at planen ser på
botemidler. Samme situasjon vil ventelig oppstå når ny E39 mellom Kristiansand og Mandal
tas i bruk.
4. Lillesand bystyre mener det er viktig at den regionale planen utarbeides med et best mulig
kunnskapsgrunnlag, og er positiv til at det utarbeides stedsanalyser i forbindelse med
planarbeidet. Videre er Lillesand kommune i gang med revidering av kommuneplanens
arealdel, og det er derfor viktig at planene bygger på samme kunnskapsgrunnlag. Lillesand
bystyre mener det er viktig at BAT-planen ikke er til hinder for utvikling i tråd med
kommuneplanens arealdel.
5. Lillesand bystyre er enig i at man må se utvikling og utbygging i forhold til oppdatert
befolkningsframskrivinger, men ønsker også et arealregnskap og analyser som illustrerer
dette.
6. Lillesand bystyre mener at planen skal anvende retningslinjer, ikke bestemmelser.
Retningslinjene må avklares i tett dialog med kommunene.
7. Lillesand bystyre vil fremholde at kollektivtransport og biltransport har hver sine styrker, og
at et bærekraftig transportsystem med lavest mulig utslipp må utnytte styrkene og unngå
svakhetene. Et godt busstilbud for innbyggere og pendlere må være på plass. Innovative
kollektivløsninger for perifere strøk (tilkallingsbusser og liknende), som kombinerer gode
tilbud til befolkningen og lave utslipp, må benyttes så snart de er økonomisk akseptable.
Overalt, men særlig i strøk som ikke er trengselsutsatt, må det stimuleres til bruk av
nullutslippskjøretøy.
8. Lillesand bystyre mener at utkastets formulering “Det er et mål at veksten i
persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange” (side
3) kan sløyfes, eller må reformuleres. Regionen har ett storbyområde, og det er kun hvor det
er trengselsutfordringer eller muligheter for høyt belegg på buss at det har en hensikt å ha
som mål å la kollektivtransport ta vekst.
9. Lillesand bystyre vil bemerke at det uansett ikke er på tale å nå et nullvekstmål i regionen.
På side 12 må det ikke stå at nullvekstmålet skal nås i de seks kommunene i regionen, kun i
sentrumsone i Kristiansand, en sone som bør begrenses til der det er trengselsutfordringer.
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Likeså må formuleringen på side 14, “for å klare nullvekstmålet i regionen”, endres.
Merk: Første del av saksfremstillingen vil bestå av en «felles del» som tar for seg det som er
felles for de tre regionale planprogrammene, samt de seks spørsmålene som Agder
fylkeskommune ønsker tilbakemelding på. I saksfremleggets andre del tar en for seg
planprogram for regional plan for bolig, areal og transport i kristiansandsregionen 2023-2050.
Høringsuttalelse - Utkast til planprogram for regional plan for mobilitet for Agder 20232033
Bystyrets vedtak (BS- 008/22)
Lillesand bystyre viser til vedtak i sak om BAT-plan, der det er vedtatt fire punkter som
gjelder også denne planen.
1. Lillesand bystyre mener det er positivt at man samler gjeldende planer og strategier i en
plan for mobilitet, men påpeker at det er viktig at planen kommer med konkrete tiltak og
anbefalinger for at planen skal bli et nyttig og godt verktøy.
2. Lillesand bystyre mener at det i mobilitetsplanen er en målkonflikt mellom økende
befolkningsvekst og nullvekstmålet for personbiltransport, og mellom kravet til
utslippreduksjon og nullvekstmålet. Dette er temaer som den regionale planen bør gjøre rede
for og håndtere.
3. Lillesand bystyre vil fremholde at kollektivtransport og biltransport har hver sine styrker, og
at et bærekraftig transportsystem med lavest mulig utslipp må utnytte styrkene og unngå
svakhetene. Et godt busstilbud for innbyggere og pendlere må være på plass.
Kollektivdekningen må forbedres der det er samfunnsøkonomisk lønnsomt og bidrar til lavere
utslipp. Nullutslippsbusser bør tas i bruk raskt. Innovative kollektivløsninger for perifere strøk
(tilkallingsbusser og liknende), som kombinerer gode tilbud til befolkningen og lave utslipp,
må benyttes så snart de er økonomisk akseptable. Overalt, men særlig i strøk som ikke er
trengselsutsatt, må det stimuleres til bruk av nullutslippskjøretøy.
4. Lillesand bystyre mener mobilitetsplanen i enda sterkere grad må ta for seg hvilke
utfordringer mindre kommuner møter med en spredt befolkning, hvor blant annet
kundegrunnlaget for å etablere lokale bussruter ikke er til stede.
5. Lillesand bystyre mener etablering av lokale bussruter må baseres på et
samfunnsøkonomisk perspektiv og ikke ut fra kundegrunnlag. Et slikt perspektiv i tillegg til
andre virkemidler, kan bidra til å løse utfordringer og gi flere muligheter for de som er bosatt
både i sentrumsområder og i periferien.
6. Sjøfart står for 19% av klimagassutslippene i Agder, og et viktig formål med miljøvennlig
mobilitet er å redusere klimautslipp fra transportsektoren. Lillesand bystyre ønsker å utfordre
Agder fylkeskommune til å se nærmere på hvilke muligheter og utfordringer kystkommunene
har i forhold til overgangen til nullutslippsfartøy.
7. Lillesand bystyre ønsker et fokus på å kartlegge flere grupper i forbindelse med
transportreiser, og ikke kun elevreiser. Jobbpendlere, studenter, foreldre som kjører barn i
barnehagen etc. bør også kartlegges for å få en bedre oversikt over folks reisevaner og
mobilitet.
8. Statistikk fra Agder viser at det er ungdom mellom 16 og 24 år som har høyest risiko for å
bli drept eller hardt skadd i trafikken. Lillesand bystyre ønsker å utfordre fylkeskommunen på
om det bør lages kriterier for hva som defineres som en trafikksikker vei.
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9. Lillesand bystyre er positivt til at mobilitetsplanen skal drøfte hvordan man skal få flere til
å
gå eller sykle, og ønsker at planen også tar for seg muligheten for økonomisk støtte til blant
annet gang- og sykkeltiltak.
10. Lillesand bystyre vil bemerke at ny E18 mellom Grimstad og Kristiansand har ført til at
mange innbyggere har fått vesentlig dårligere kollektivtilbud, og ber om at planen ser på
botemidler. Samme situasjon vil ventelig oppstå når ny E39 mellom Kristiansand og Mandal
tas i bruk.
11. Lillesand bystyre vil peke på at tekst, tall og figur som vises som sammenlikning av ulike
transportformer, ikke stemmer med andre kilders sammenlikninger. Konsekvensene av
nullutslippsbilers konkurransedyktighet utenfor sentrale strøk må tas hensyn til i planen
Høringsuttalelse - Utkast til planprogram for regional plan for senterstruktur og handel
i Agder
Bystyrets vedtak (BS- 009/22)
Lillesand bystyre viser til vedtak i sak om BAT-plan, der det er vedtatt fire punkter som
gjelder også denne planen.
1. Lillesand bystyre er positive til at det skal lages en felles regional plan for senterstruktur og
handel for hele Agder. Planen bør være kortfattet og lettlest. Det er svært viktig at vi nå får lik
og forutsigbar behandling av handelsetablering i hele Agder.
2. Lillesand bystyre anser det som positivt og nyttig å etablere egne arbeidsgrupper og/eller
referansegrupper til planarbeidet, men det er også ønskelig at det kan legges til rette for
dialogmøter med den enkelte kommune, slik at den regionale planen blir godt forankret i
kommunen.
3. Lillesand bystyre mener at planen skal anvende retningslinjer, ikke bestemmelser.
Retningslinjene må avklares i tett dialog med kommunene.
4. Lillesand bystyre er positive til at det blant annet skal utføres analyser av hvor og hvordan
handelsarealer og antall arbeidsplasser innen varehandel har utviklet seg, både innenfor og
utenfor sentrumsområdene i Agder.
5. Lillesand bystyre ønsker en plan som legger til rette for å styrke bysentrum samtidig som
det kan legges til rette for «ikke-besøksintensiv» næringsvirksomhet i nær tilknytning til
hovedferdselsårer/E-18.
6. Lillesand er en av flere kommuner med til dels spredt befolkning. Som en del av
kunnskapsgrunnlaget bør det i planarbeidet utredes hvilke positive og negative
konsekvenser valg av senterstruktur og handel vil gi for innbyggere som bor i utkant av
sentrumsområder og i spredtbygde strøk.
7. Lillesand bystyre mener det viktig å fokusere på sentrumsutvikling generelt, og ikke kun ha
fokus på handel alene. Kontorplasser, tjenesteyting og andre sentrumsfunksjoner er også
viktige funksjoner i en bykjerne som bidrar til å skape attraktivitet og liv i sentrum.
8. Lillesand bystyre mener det viktig å avklare målkonflikter mellom næringsutvikling og
klima- og miljøhensyn.
9. Lillesand bystyre mener det vil være nyttig om man på tvers av kommune-grensene, kom
til en omforent løsning i forhold til definisjoner av ulike typer handel som ligger i gråsonen
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mellom detaljhandel og plasskrevende varer, som småskala bransjehandel.
10. Formuleringen “å legge grunnlaget for en bærekraftig arealbruk i Agder som reduserer
klimagassutslipp og behovet for biltransport, som minimerer naturinngrep og tap av
jordbruksarealer, og som tar hensyn til historiske bygningsmiljøer” (side 5) må endres. Det er
ikke direkte sammenheng mellom reduksjon i biltransport og reduksjon i klimagassutslipp på
grunn av at tiltak for bilreduksjon oftest innebærer økte utslipp andre steder. Utslippsmålet
blir tydeligere og målkonflikten mindre om det endres til “og reduserer behovet for transport”.

Med vennlig hilsen

Merete Holtan
Enhetsleder næring og byutvikling
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
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Høringssvar fra Lindesnes kommune til planprogram for tre regionale planer
deres ref. 21/20010-1
Attachments:
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transport i Kristiansandsregionen 2023 -2050.pdf, Ungdomsråd sin uttalelse til de tre regionale
planprogrammene.pdf
Categories:
Ane;Sjekket

Vi viser til mottatte brev om høring og offentlig ettersyn av planprogrammer for tre regionale planer.
Deres referanse 21/20010-1 .
Vedlagt følger Lindesnes kommunes høringssvar for de tre planprogrammene. Høringssvarene ble
behandlet i utvalg for plan og samfunnsutvikling den 10. desember 2021 og i ungdomsrådet den 30.
november 2021.
Vennlig hilsen
Joakim Damkås
Kommuneplanlegger
Mobil: 99 01 37 39

Sentralbord: +47 38 25 70 00
E-post: post@lindesnes.kommune.no
www.lindesnes.kommune.no
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SAKSUTSKRIFT
Arkivsak-dok.
21/06154-5
Saksbehandler Joakim Damkås

Høringsinnspill til planprogram - Regional plan for senterstruktur og handel i Agder
Saksgang
1 Utvalg for plan og samfunnsutvikling

Møtedato
07.12.2021

Saknr
24/21

Utvalg for plan og samfunnsutvikling har behandlet saken i møte 07.12.2021 sak 24/21
Møtebehandling
Saksbehandler Joakim Damkås var tilstede.
Harald Øyslebø – kulepunkt nr. 3 utgår evt. endre ordlyden og siste setning

Votering
Punktvis avstemming
Ingressen og kulepunkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt
Kulepunkt 3 ble vedtatt med 6 mot 3(FRP) stemmer
Kulepunkt 4 – 8 ble enstemmig vedtatt
Siste setning ble vedtatt med 6 mot 3(FRP) stemmer

Utvalg for plan og samfunnsutviklings vedtak/innstilling
Kommunale råd og utvalg involveres i videre arbeid med planen der hvor det er relevant og
ønskelig.
Ungdomsrådets vedtatte innspill til planarbeidet følger med i oversendelsen av Lindesnes
kommunes høringsinnspill til planprogrammet.
Lindesnes kommune har følgende innspill til planprogram – Regional plan for senterstruktur og
handel i Agder:


Det bør som en del av utredningsarbeidet og felles med de to andre planene klart
framkomme hvilke muligheter og utfordringer ny E-39 vest for Kristiansand gir i forhold til
framtidig utvikling av næring mv. langs kryss. Lokalpolitiske beslutninger og forventninger
bør inngå i utredningen.



Det må sørges for at spørsmålene om regional planbestemmelse eller retningslinjer og evt.
geografisk differensiering tas opp med kommunene tidlig i planprosessen og at det settes
av tilstrekkelig tid og ressurser til dette.

side 1 av 7



Det er ønskelig at det utarbeides og vedtas forpliktende planbestemmelser for handel og
senterstruktur som en del av planarbeidet. Disse bør være så like som mulig.
Differensiering kan vurderes for innlandskommuner utenfor trase for E39/E18.



Det bør utredes hvilke muligheter og utfordringer valg av senterstruktur og handel vil gi for
bygd og omland, som en del av kunnskapsgrunnlaget.



Fase 2 – planprosess med diverse innspills- og medvirkningsarenar foreslås utvidet til også
å omfatte september og oktober 2022.



Regionvise dialogmøter vil være nyttig som samarbeidsarena, men det er ønskelig at det
også kan legges til rette for dialog med den enkelte kommune.



Medvirkning kan i seg selv bidra til å styrke den sosiale bærekraften i Agder.
Planprogrammet bør også vise hvordan en vil høre de lokale stemmene som ellers ikke
deltar på medvirkningsmøter eller svarer på spørreundersøkelser. Eksempelvis personer
med dårlig råd som bor utenfor sentrumsområder.



Det bør være et mål for planarbeidet at den ferdige planen blir kortfattet, lettlest og
forståelig slik at det blir mulig å forstå innholdet og bidra til at den kan realiseres.

Det vises for øvrig til vedlagte saksutredning.

side 2 av 7

Høringsinnspill til planprogram - Regional plan for senterstruktur og handel i Agder
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:

Kommunale råd og utvalg involveres i videre arbeid med planen der hvor det er relevant og
ønskelig.
Ungdomsrådets vedtatte innspill til planarbeidet følger med i oversendelsen av Lindesnes
kommunes høringsinnspill til planprogrammet.
Lindesnes kommune har følgende innspill til planprogram – Regional plan for senterstruktur og
handel i Agder:


Det bør som en del av utredningsarbeidet og felles med de to andre planene klart
framkomme hvilke muligheter og utfordringer ny E-39 vest for Kristiansand gir i forhold til
framtidig utvikling av næring mv. langs kryss. Lokalpolitiske beslutninger og forventninger
bør inngå i utredningen.



Det må sørges for at spørsmålene om regional planbestemmelse eller retningslinjer og evt.
geografisk differensiering tas opp med kommunene tidlig i planprosessen og at det settes
av tilstrekkelig tid og ressurser til dette.



Det er ønskelig at det utarbeides og vedtas forpliktende planbestemmelser for handel og
senterstruktur som en del av planarbeidet. Disse bør være så like som mulig.
Differensiering kan vurderes for innlandskommuner utenfor trase for E39/E18.



Det bør utredes hvilke muligheter og utfordringer valg av senterstruktur og handel vil gi for
bygd og omland, som en del av kunnskapsgrunnlaget.



Fase 2 – planprosess med diverse innspills- og medvirkningsarenar foreslås utvidet til også
å omfatte september og oktober 2022.



Regionvise dialogmøter vil være nyttig som samarbeidsarena, men det er ønskelig at det
også kan legges til rette for dialog med den enkelte kommune.



Medvirkning kan i seg selv bidra til å styrke den sosiale bærekraften i Agder.
Planprogrammet bør også vise hvordan en vil høre de lokale stemmene som ellers ikke
deltar på medvirkningsmøter eller svarer på spørreundersøkelser. Eksempelvis personer
med dårlig råd som bor utenfor sentrumsområder.



Det bør være et mål for planarbeidet at den ferdige planen blir kortfattet, lettlest og
forståelig slik at det blir mulig å forstå innholdet og bidra til at den kan realiseres.

Det vises for øvrig til vedlagte saksutredning.

Vedlegg
Høring og offentlig ettersyn av planprogrammer for tre regionale planer
Planprogram regional plan for senterstruktur og handel – høringsutkast0.pdf

Saken kort fortalt

side 3 av 7

Agder fylkeskommune har sendt planprogram for regional plan for senterstruktur og handel på
høring. Planen skal gjelde for hele Agder og erstatte planer for samme tema i de to gamle
agderfylkene. Saken dreier seg om hva som skal være Lindesnes kommunes høringsinnspill til dette
planprogrammet og rådmannen legger her frem sitt forslag til høringsinnspill.

Bakgrunn
Fylkestinget vedtok den 20. oktober 2020 at det skulle utarbeides en regional plan for senterstruktur
og handel. Planen er utarbeidet som en regional plan og følger plan og bygningslovens regler for
dette. Det innebærer blant annet at det skal utarbeides et planprogram som beskriver hensikten med
planarbeidet, organisering av arbeidet med tider og frister, opplegg for medvirkning og behovet for
utredninger. Kommunene i Agder er høringsparter og det er ønskelig at kommunene bidrar aktivt i
planarbeidet, noe som også framgår av mottatte planprogram. Innspill til planprogrammet kan bidra
til å påvirke hva det blir planlagt for innenfor rammen fylkestinget gjennom sitt vedtak har gitt,
hvordan planprosessen blir gjennomført og hva en særlig bør utrede nærmere. Utredningene vil
bidra til å fylle ut faktagrunnlaget for planen og dermed også bidra til å danne grunnlag for mål og
tiltak i planarbeidet. Dermed er det viktig at utredningsarbeidet blir hensiktsmessig.
Planprogrammet er sendt på høring med høringsfrist 10. desember 2021. Etter drøfting i regionalt
planforum ble høringsfristen utvidet for kommunene til 15. februar.

Vurdering
Planen skal erstatte og tar utgangspunkt i fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av handel
og tjenester i Vest-Agder og Regional plan for senterstruktur og handel i Aust-Agder. Der intensjonen
i eksisterende planer for senterstruktur og handel i de to gamle fylkene var å styrke eksisterende byog tettstedssentra gjennom styring av lokalisering av handel er formålet nå beskrevet å være å skape
attraktivitet, liv og arbeidsplasser i de eksisterende by-, tettsteds- og bygdesentrene i hele Agder.
Videre å legge grunnlag for bærekraftig arealbruk i Agder og å komme fram til konkrete retningslinjer
eller bestemmelser for lokalisering av handels- og besøksintensive tjenestevirksomheter i Agder.
Sentrale spørsmål planen ønsker å besvare er:




Hvordan kan vi styrke by-, tettsteds- og bygdesentre i Agder?
Hvor bør handel og andre besøksintensive tjenester utvikles?
Hvordan kan eksisterende handelsområder utenfor by- og tettstedssentrene videreutvikles
på en bærekraftig måte?

I planprogrammet er det videre beskrevet ytterligere åtte spørsmål planen skal gi svar på (side 6 i
utkastet), her vil rådmannen særlig trekke frem spørsmålet:
«Skal det legges til rette for videre utvikling av handels- og serviceområdene utenfor de eksisterende
by- og tettstedssentre, spesielt langs hovedferdselsårene E18 og E39, rv. 9 og ved de nye kryssene?»
som særlig relevant. Dersom dette spørsmålet skal besvares på en god måte i planarbeidet er det
behov for oppdatert kunnskap om konsekvensene ny vei gir for bevegelsesmønstre, pendling og
pågående og planlagt utvikling særlig langs kryssene. For Lindesnes er det etter rådmannens syn
viktig å påpeke og få løftet inn lokale beslutninger og føringer for utvikling av Mandalskrysset,
Vigeland og Udland samt for øvrig de lange linjene i byutviklingspolitikken som har vært ført i Mandal
som en del av kunnskapsgrunnlaget for planprosessen.
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For øvrig vurderes spørsmålene som framkommer i kapittelet å være dekkende og relevante som
utgangspunkt for videre arbeid.
Med hensyn til avgrensningen som er gjort ser rådmannen at det kan være grunn til å peke på
samspillet mellom by og tettsteder på den ene siden og øvrige områder i kommunen hvor bygdene
og omlandet er avhengig av gode sentra med tilgjengelige funksjoner som relevant. Det er viktig at
planen også tar høyde for viktigheten av gode sentra for øvrige deler av kommunen der folk bor.
Det er viktig at en slik det er beskrevet i utkastet tidlig i prosessen «..avklarer og konkluderer om
planen skal ha en regional planbestemmelse etter § 8-5 plan- og bygningsloven, med konkrete
retningslinjer for lokalisering av handel og besøksintensive tjenestevirksomheter, sånn som gjeldende
regional plan for senterstruktur og handel i Aust-Agder har, eller kun retningslinjer, sånn som i
gjeldende fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av handel og tjenester i Vest-Agder og
avklare om planretningslinjene, eventuelt planbestemmelsen, skal være enhetlig for hele Agder for å
sikre en lik behandling av alle kommuner, eller om de bør differensieres geografisk for å ta hensyn til
at kommunene har ulike behov og utfordringer.»
Det er avgjørende for planens videre liv at det blir tid og mulighet til å drøfte dette helt sentrale
spørsmålet lokalt ettersom svaret vil ha stor betydning for det lokalpolitiske handlingsrommet. På
den ene siden vil en kunne være tjent med felles planbestemmelser dersom disse både gir gode
lokale rammer for utvikling i tråd med de lange linjene i Lindesnes kommunes politikk og de for øvrig
legger opp til en fornuftig utvikling av øvrige senter- og handelsområder i Agder. På den annen side
vil regionale planbestemmelser gi et redusert handlingsrom for lokalpolitiske beslutninger ettersom
man vil være bundet av regionale planbestemmelser. I praksis er det vår vurdering at lokalpolitiske
beslutninger og ønsker så langt har vært i tråd med føringer som er gitt i eksisterende plan og en
antar dermed at dette siste alternativet vil ha akseptable konsekvenser for det lokalpolitisk
handlingsrom. Imidlertid vil vi kunne være tjent med at planbestemmelsene blir gjort gjeldende for
hele det tidligere Vest-Agder og at de blir noenlunde like for kommunene, dette gjelder særlig
kystkommunene langs E39-traseen.
I fremdriftsplanen er det skissert høring i oktober, mens planprosessen med innspills- og
medvirkningsarenaer skal gjennomføres i perioden mars til og med august. Det er bra at
høringsperioden er planlagt utenom sommerferie som erfaringsmessig er problematisk for
kommunene ref. mulighet for politisk behandling. Ettersom prosess med innspills og
medvirkningsarenaer er planlagt månedene mars – august så vil en reelt sett måtte gjennomføre mye
av medvirkningsarbeidet før sommerferien. Spørsmålet blir da hvorvidt en har tilstrekkelig
kunnskapsgrunnlag som kan benyttes i medvirkningsarbeidet og også involvering av kommunene. En
bør vurdere om prosessfasen kan utvides til å også omfatte september og oktober slik at en kan få
medvirkning i alle faser av planarbeidet. Dette er særlig viktig for mulighet for lokalpolitisk
medvirkning.
Det skisserte opplegget for informasjon, medvirkning og dialog er etter rådmannens syn tilstrekkelig
for planprosessen. Vi vil likevel påpeke at vi savner en tydeliggjøring av den sosiale bærekraften
generelt i planprogrammene. Selve medvirkningsprosessen er en del av det å styrke den sosial
bærekraften, og ulike lag og grupper i befolkning må inkluderes. Vi har blitt bedre til å inkludere
eldre, de med nedsatt funksjonsevne og barn og unge. Planprogrammet kan med fordel kan vise
hvordan innbyggermedvirkning er tenkt gjennomført for å høre de lokale stemmene. De som ikke
deltar på medvirkningsmøter eller som ikke svarer på spørreundersøkelser; uføretrygdede som ikke
har kontakt med hjelpeapparatet, de som bor dårlig, de som ikke har råd til bolig i sentrum og som
bor langt unna jobb og servicetilbud, kort sagt hvordan kan disse inkluderes i medvirkningen.
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Det er positivt at det er funnet rom for å involvere de lokale ungdomsrådene ved at de får anledning
til å gi innspill. I beskrivelsen er det framholdt at det medvirkningen skal skje med kommunene i
Agder og interkommunale politiske råd («regionråd») og at behovet for egne arbeidsgrupper eller
referansegrupper avklares som en del av høringen. Det er vårt syn at vi bør delta aktivt i planarbeidet
både fra administrativt hold og politisk hold for å sikre at vår lokale kunnskap og kommunestyrets
beslutninger i plan og utviklingssaker kan bli kommunisert.
Videre beskrives tidsrammen som begrensende i forhold til dialogmøter enkeltvis med kommunene.
En foreslår derfor at en møter kommunene regionvis. En bør vurdere om det kan benyttes digitale
løsninger for dialog med kommunene som forenkler og muliggjør enkeltvis dialog. Eksempelvis vil det
være svært aktuelt for Lindesnes kommune å involvere seg i arbeidet med spørsmålet «Skal det
legges til rette for videre utvikling av handels- og serviceområdene utenfor de eksisterende by- og
tettstedssentre, spesielt langs hovedferdselsårene E18 og E39, rv. 9 og ved de nye kryssene?»
Der hvor det er særlige interesser i kommunene kan det være ønskelig at det legges til rette for en
dialog med den enkelte kommune. Innspill til planprogrammet kan være et nyttig utgangspunkt for å
identifisere slike områder.
Økonomiske konsekvenser
Ingen direkte økonomiske konsekvenser av vedtaket, men innretning på planarbeidet kan potensielt
bidra til å styrke eller svekke Lindesnes kommunes muligheter til ønsket samfunnsutvikling og
fortsatt bærekraftig vekst og utvikling. Våre innspill vil kunne bidra til at vi må bruke noe mer
kapasitet på å følge opp planarbeidet, men dette antar vi i sum at vil være lønnsomt for kommunen.
Vi legger til grunn at dette vil bidra til at planen blir bedre.

Konsekvenser for barn og unge
Et vesentlig moment i planarbeidet er å legge til rette for attraktivitet, liv og arbeidsplasser i de
eksisterende by-, tettsteds- og bygdesentrene i hele Agder og legge til rette for bærekraftig
arealbruk. Dermed vurderes konsekvensene å være positive for barn og unge, men planprosess og
det endelige resultat vil avgjøre i hvilken grad det vil bli positive konsekvenser. Vi foreslår ingen
endringer i medvirkningsopplegget som er skissert for barn og unge men bemerker at det er gledelig
at lokale råd tas med. Ungdomsrådet behandler planprogrammet den 30. november og det legges
opp til at de innspill de vedtar kan følge med oversendelsen fra Lindesnes kommune.
Konsekvenser for klima og miljø
Det vises igjen til målene som er beskrevet for planarbeidet ref. barn og unge. Som beskrevet vil det
være det endelige plandokumentet som avgjør hvorvidt planprogrammets målsetninger realiseres.
Det vises i den forbindelse til 2. kulepunkt i beskrivelsen av formål med planarbeidet: «å legge
grunnlaget for en bærekraftig arealbruk i Agder som reduserer klimagassutslipp og behovet for
biltransport, som minimerer naturinngrep og tap av jordbruksarealer, og som tar hensyn til historiske
bygningsmiljøer.» (kapittel 2. Formålet med planarbeidet)
Det er vår vurdering at konsekvensene for klima og miljø vil være positive.
Konsekvenser for folkehelse
Det vises til kulepunkt 1 i formålskapittelet: «å utarbeide en ny regional plan som bidrar til å skape
attraktivitet, liv og arbeidsplasser i de eksisterende by-, tettsteds- og bygdesentrene i hele Agder.»
Det vises innledningsvis til Regionplan Agders hovedmål om å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt
og økonomisk bærekraftig region i 2030, men som tidligere påpekt synes det som den sosiale
bærekraften er kommet litt i skyggen av øvrige formuleringer og mål. Derfor er det som en del av
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vårt innspill formulert et kulepunkt om dette. Gitt at dette blir vedtaket mener vi at konsekvenser for
folkehelse vil være positive.
Konklusjon
Rådmannens foreslåtte innspill til planprogrammet vedtas.
RETT UTSKRIFT
DATO 8.desember.2021
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Ungdomsråd sin uttalelse til planstrategi på de tre regionale planstrategier
Ungdomsrådet ønsker at det sendes et eget høringssvar på planstrategiene. De har følgende innspill
på medvirkningsprosessen:

Tidspunkt for medvirkning
Tidspunkt for når medvirkningsprosessen er lagt på er i stor grad sommerferie og eksamenstid for
ungdommer. Det gir dem knapp tid på å jobbe grundig med planene. Ungdomsrådet mener den
beste tiden for å gjennomføre medvirkning vil være tidlig på våren. Etter sommerferie er rådene
nyvalgt og opptatt av opplæring.
Gjennomføring av medvirkning
Ungdomsrådet foreslår at det utarbeides et digitalt spørreskjema som kan brukes i elevråd og på
skolene for å hente inn innspill på et bredere plan.
Innspillene bør være tilgjengelig for ungdomsrådene når de så drøfter planene hver for seg.
Hvert ungdomsråd må få anledning til å gi sine innspill. Samtidig ønsker ungdomsrådet at
representanter fra ungdomsrådene møtes til en felles medvirkningskonferanse. Her ønsker de at det
legges til rette for at ulike aktører kan bidra, næringsliv, reiseliv, eldreråd, ulike organisasjoner og
fagpersoner slik at ungdommene får inn flere perspektiver på planene når de skal gi sine innspill.
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Svarfrist 15
februar 2022
2022
Svarfrist
15 februar

Dette høringsinnspillet har vært drøftet i følgende forum:
••
••
••

Lister plan- og næringsnettverk dato 19.11.21
Lister rådmannsutvalget 25.01.2022
Representantskapet for Lister IPR 16.02.22

Bakgrunn
Bakgrunn
Planprogrammene gjelder disse planene:
•• Regional plan for mobilitet for Agder 2023-2033
•• Regional plan for senterstruktur og handel i Agder
•• Regional plan for bolig, areal og transport i Kristiansandsregionen 2023-2050
For
alle tre
tre planene
planene ønsker
fylkeskommune tilbakemelding
tilbakemelding på
disse
For alle
ønsker Agder
Agder fylkeskommune
på disse
spørsmålene:
spørsmålene:

1. Er
programmene for
for planarbeidet,
planarbeidet, inkludert
framdriftsplanen, realistiske
realistiske og
1.
Er programmene
inkludert framdriftsplanen,
og
gjennomførbare?
gjennomførbare?
2.
retning med
med tanke
på bærekraftsmålene
2. Drar
Drar planprogrammene
planprogrammene ii riktig
riktig retning
tanke på
bærekraftsmålene og
og
Regionplan
Agder 2030?
Regionplan Agder
2030?
3.
Er behov
ny kunnskap
og utredninger
utredninger tilstrekkelig
beskrevet?
3. Er
behov for
for ny
kunnskap og
tilstrekkelig beskrevet?
4. Er
Er plantema
og spørsmål
spørsmål som
som hver
hver plan
skal behandle
behandle og
og svare
svare på
riktig prioritert
4.
plantema og
plan skal
på riktig
prioritert
og tydelig
tydelig formulert?
formulert?
og
5.
Er opplegg
godt nok
nok beskrevet?
Hvilke allerede
allerede eksisterende
eksisterende
5. Er
opplegg for
for medvirkning
medvirkning godt
beskrevet? Hvilke
møte og
dialogarenaer bør
av ii planprosessen?
møte
og dialogarenaer
bør vi
vi benytte
benytte oss
oss av
planprosessen?
Kan grensesnitt
de tre
planene tydeliggjøres
6. Kan
grensesnitt og
og sammenheng
sammenheng mellom
mellom de
tre planene
tydeliggjøres ytterligere
ytterligere
(jf. figur
figur som
er gjengitt
Uf.
som er
gjengitt ii alle
alle planprogrammene)?
planprogrammene)?
II tillegg
tillegg ønsker
noen spørsmål
spørsmål som
som gjelder
gjelder hver
hver
ønsker Agder
Agder fylkeskommune
fylkeskommune tilbakemelding
tilbakemelding på
på noen
enkelt plan:
enkelt
plan:
1. Regional
for mobilitet
for Agder
1.
Regional plan
plan for
mobilitet for
Agder 2023-2033
2023-2033
II denne
denne planen
handler mobilitet
mobilitet om
transport; hvordan
vi reiser,
hvor vi
hvilke
planen handler
om transport;
hvordan vi
reiser, hvor
vi reiser,
reiser, hvilke
valg vi
vi gjør
gjør når
vi reiser
reiser og
og hva
som påvirker
påvirker valgene
valgene våre.
våre. Det
Det dreier
dreier seg
seg også
også om
om
valg
når vi
hva som
transport av
av varer
varer og
og gods.
gods. Planen
Planen skal
skal sette
sette en
tydelig bærekraftig
bærekraftig retning
arbeidet
transport
en tydelig
retning for
for arbeidet
med
mobilitet på
Målene ii planen
vil danne
danne grunnlag
og
med mobilitet
på Agder.
Agder. Målene
planen vil
grunnlag for
for handlingsprogram
handlingsprogram og
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prioritering av
samferdselstiltak. Relevante
til planprogrammet
planprogrammet er
er blant
blant
prioritering
av midler
midler til
til samferdselstiltak.
Relevante spørsmål
spørsmål til
annet:
annet:
•• Hvordan
Hvordan kan
kan planen
et verktøy
verktøy for
at folk
og gods
gods ii regionen
transporteres
planen bli
bli et
for at
folk og
regionen transporteres
bærekraftig?
bærekraftig?
Ser dere
noen målkonflikter
målkonflikter som
planen bør
•• Ser
dere noen
som planen
bør håndtere?
håndtere?
•• Hvordan
Hvordan tar
tar vi
vi hensyn
hensyn til
til at
at folk
folk bor
bor på
ulike steder
steder med
ulike muligheter
muligheter og
og tilbud?
tilbud?
på ulike
med ulike
•• Hvordan
Hvordan kan
kan vi
vi arbeide
arbeide med
mobilitet?
med å
å få
få mer
mer for
for pengene
pengene innen
innen mobilitet?
2.
for senterstruktur
Agder
2. Regional
Regional plan
plan for
senterstruktur og
og handel
handel ii Agder

Planen
bidra til
å styrke
by-, tettsteds
bygdesentrene ii Agder.
Planen skal
skal bidra
til å
styrke by-,
tettsteds og
og bygdesentrene
Agder. Den
Den skal
skal erstatte
erstatte
regional plan
plan for
for senterstruktur
og handel
Aust-Agder og
for senterstruktur
regional
senterstruktur og
handel ii Aust-Agder
og fylkesdelplan
fylkesdelplan for
senterstruktur
og
å avklare
og lokalisering
lokalisering av
av handel
handel og
og tjenester
tjenester ii Vest-Agder.
Vest-Agder. II planarbeidet
planarbeidet er
er det
det viktig
viktig å
avklare
hvor
handel og
og andre
andre besøksintensive
tjenester skal
skal utvikles.
utvikles. Vi
Vi må
også se
se på
hvor handel
besøksintensive tjenester
må også
på
eksisterende handelsområder
som ligger
ligger utenfor
utenfor by
by og
og tettstedssentrene,
eksisterende
handelsområder som
tettstedssentrene, og
og hvordan
hvordan de
de
kan
videreutvikles på
en bærekraftig
bærekraftig måte.
vi spesielt
spesielt svar
svar på
på følgende
kan videreutvikles
på en
måte. II høringen
høringen ønsker
ønsker vi
følgende
spørsmål:
spørsmål:
••
••

3

Er
behov for
for å
å etablere
etablere egne
formelle arbeidsgrupper
arbeidsgrupper eller
referansegrupper til
Er det
det behov
egne formelle
eller referansegrupper
til
planarbeidet? Hvem
bør være
være representert
fall?
planarbeidet?
Hvem bør
representert ii disse
disse ii så
så fall?
Bør
planen inneholde
inneholde en
en regional
regional planbestemmelse
og
Bør planen
planbestemmelse etter
etter §
§ 8-5
8-5 plan
plan og
bygningsloven,
konkrete retningslinjer
retningslinjer for
for senterstruktur,
senterstruktur, lokalisering
lokalisering av
av
bygningsloven, med
med konkrete
handel
tjenestevirksomheter? II dag
dag har
har regional
handel og
og besøksintensive
besøksintensive tjenestevirksomheter?
regional plan
plan for
for
senterstruktur og
og handel
handel ii Aust-Agder
og regional
regional plan
plan for
for Kristiansandsregionen
senterstruktur
Aust-Agder og
Kristiansandsregionen
2020-2050 en
en slik
slik bestemmelse
bestemmelse
2020-2050

Regional plan for bolig, areal og transport i Kristiansandsregionen 2023-2050

Planen skal
skal erstatte
plan for
for Kristiansandsregionen
Den skal
skal
Planen
erstatte Regional
Regional plan
Kristiansandsregionen (2020-2050).
(2020-2050). Den
bidra
til arealforvaltning
arealforvaltning ii tråd
tråd med
med FNs
FNs bærekraftsmål,
for
bidra til
bærekraftsmål, til
til å
å nå
nå nullvekstmålet
nullvekstmålet for
personbiltrafikken
og til
til å
integrere Lindesnes
kommune ii BATP-samarbeidet
personbiltrafikken og
å integrere
Lindesnes kommune
BATP-samarbeidet ii
Kristiansandsregionen.
Det er
er spesielt
spesielt 3
3 viktig
viktig at
at de
seks kommunene
kommunene ii
Kristiansandsregionen. Det
de seks
Kristiansandsregionen
svarer på
høringen, og
til at
at planen
samsvarer godt
godt med
med
Kristiansandsregionen svarer
på høringen,
og bidrar
bidrar til
planen samsvarer
egen arealpolitikk.
arealpolitikk. Vi
Vi ber
ber spesielt
spesielt om
om svar
svar på
på disse
spørsmålene:
egen
disse spørsmålene:
••
••
••

Nederst på
på s.
4 ii planprogrammet
planprogrammet er
formulert tre
Nederst
s. 4
er det
det formulert
tre spørsmål
spørsmål som
som er
er de
de
viktigste for
for planen
gi svar
svar på.
disse spørsmålene
spørsmålene godt?
godt?
viktigste
planen å
å gi
på. Treffer
Treffer disse
Ser
dere målkonflikter
som planarbeidet
behandle?
Ser dere
målkonflikter som
planarbeidet bør
bør behandle?
Har
plan for
for Kristiansandsregionen
Kristiansandsregionen (2020
Har gjeldende
gjeldende Regional
Regional plan
(2020 -– 2050)
2050) prinsipper
prinsipper
og
å videreføre?
og mål
mål som
som det
det er
er spesielt
spesielt viktig
viktig å
videreføre?
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Vurdering
Vurdering
Sporsmäl
Spørsmål 1 om fremdriftsplan, så er den allerede justert og videre justeringer må avpasses
underveis.
underveis.
Når det gjelder bærekraftmålene i spørsmål 2, så er de godt dokumentert og vi har ingen
kommentarer knyttet til det punktet.
Derimot er vi mer usikre når det gjelder spørsmålet 3 og 4.
De plantema og spørsmål som hver enkelt plan skal behandle oppleves som overlappende
og vanskelige å skille fra hverandre. Ut fra en overordnet målsetting om å redusere antall
regionale planer, mener vi klart at grensesnitt
grensesnitt og
og sammenheng
sammenheng mellom
mellom de
de tre
planene bør
bør
tre planene
tydeliggjøres
før det
beslutning (jfr
tydeliggjøres ytterligere
ytterligere før
det fattes
fattes en
en endelig
endelig politisk
politisk beslutning
(jfr spørsmål
sporsmäl 6).
6).

Lister plannæringsnettverk er
fremdeles av
felles ATP-plan
ATP-plan for
for
Lister
plan- og
og næringsnettverk
er fremdeles
av den
den oppfatning
oppfatning at
at en
en felles
Kristiansandsregionen og
Listerregionen ville
bidratt til
mer effektiv
Kristiansandsregionen
og Listerregionen
ville bidratt
til en
en mer
effektiv og
og helhetlig
helhetlig
prosess. Dette
blitt opplevd
både faglig
faglig og
prosess.
Dette ville
ville trolig
trolig også
også blitt
opplevd som
som mer
mer engasjerende
engasjerende både
og
politisk.
av ny
ny E
18 fra
Kristiansand mot
mot Oslo
Oslo har
har resultert
resultert ii en
en særdeles
særdeles
politisk. Konsekvensene
Konsekvensene av
E 18
fra Kristiansand
god næringslivsvekst
den aksen.
aksen. Når
E 39
39 nå
er under
under utbygging
utbygging fra
god
næringslivsvekst langs
langs den
Når E
nå er
fra Kristiansand
Kristiansand
og vestover
vestover mot
mot Ålgård,
anser vi
vi det
det som
som særdeles
særdeles viktig
viktig at
at også
også denne
denne strekningen
strekningen blir
og
Ålgård, anser
blir
underlagt
samme planprioritet.
planprioritet. Vi
Vi ville
ville da
da kunne
gjeldende ATP-planer
underlagt samme
kunne fått
fått gjeldende
ATP-planer fra
fra
Arendalsregionen
til Lister
vest. Ser
Ser vi
vi på
på vårt
vårt nabofylke
Rogaland, er
er det
det aktive
Arendalsregionen ii øst
øst til
Lister ii vest.
nabofylke Rogaland,
aktive
ATP-planer ii aller
ATP-planer
aller regionene.
regionene.
Vi
for Lister
Lister 2030
Vi viser
viser også
også til
til vedtatt
vedtatt handlingsprogram
handlingsprogram for
2030
••
Punkt 3.1.1
3.1.1 Regional
Regional mulighetsstudie
av arealbruk
arealbruk og
og transport
transport med
med
Punkt
mulighetsstudie av
formål
å redusere
redusere transportbehovet
transportbehovet og
og å
fremme utviklingen
av
formål å
å fremme
utviklingen av
Lister
som en
en bærekraftig
og attraktiv
og
Lister som
bærekraftig og
attraktiv region
region for
for bosetting
bosetting og
næringsliv.
på boligog næringsutbygging,
næringsutbygging,
næringsliv. Særlig
Særlig fokus
fokus på
bolig- og
transportkorridorer og
og lokalisering
av transportknutepunkter,
transportknutepunkter,
transportkorridorer
lokalisering av
havnesamarbeid og
flyplass og
av jernbanens
jernbanens
havnesamarbeid
og flyplass
og bedre
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MATTILSYNETS INNSPILL TIL PLANPROGRAM FOR TRE REGIONALE
PLANER - SAK 21/20010
Vi viser til planprogram for tre regionale planer - Regional plan for mobilitet for Agder 2023-2033 - Regional
plan for senterstruktur og handel i Agder og Regional plan for bolig areal og transport i
kristiansandsregionen 2023-2050 som Mattilsynet mottok på høring fra Agder
fylkeskommune 27.oktober 2021, ref. sak 20/20010.
Mattilsynet er statlig sektormyndighet for områdene planter, fisk, dyr, mat og drikkevann. Som
høringsinstans har vi i oppgave å ivareta nasjonale og regionale bestemmelser og føringer som berører vårt
forvaltningsområde.
Innspillet vårt er spesielt knyttet opp mot Regional plan for bolig, areal og transport i
Kristiansandsregionen, men har også relevans for de andre planene. Eksempelvis må kapasitet drikkevann
vurderes i forbindelse med fortetting i sentrumsnære områder og endring i trafikkbilde kan medføre økt
fare for forurensing av drikkevannskilder. Fare for spredning av planteskadegjørere i forbindelse med
flytting av jordmasser kan også være aktuelt å omtale i de andre planene.
Fra mottatt dokumentasjon:
l planprogrammet for Regional plan for bolig, areal og transport i Kristiansandsregionen 2023- 2050 står det
blant annet at FNs 17 bærekraftsmål setter premisser for planarbeidet. Av disse står det at
5 bærekraftsmål er spesielt relevante for denne planen:





Nr.11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn: Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge,
robuste og bærekraftige.
Nr.13: Stoppe klimaendringene: Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og
konsekvensene av dem.
Nr.14: Livet i havet: Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer
bærekraftig utvikling
Nr.15. Livet på land: Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre
bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt
stanse tap av artsmangfold.

Mattilsynet
Seksjon planter og mat Agder

Saksbehandler: Vibeke Hellerslien
Tlf: 22400000
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01



Nr.17: Samarbeid for å nå målene: Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og
fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

I samme regionale planprogram står det følgende i kap. 5.2. Natur- frilufts-, landbruks- og
kulturminneområder:
“Sammenhengende grønne og blå naturområder, friluftsområder og verdifulle natur- og kulturlandskap
skal sikres for bruk og langsiktig vern. Planen må koples til oppdaterte kart over disse arealtypene.
Regionalt viktige jordbruksarealer må kartlegges, med tanke på at de skal angis som hensynssoner i
kommuneplanene og sikres for framtidig matproduksjon. Strandsonen og forbudet mot bygging i 100metersbeltet må ivaretas gjennom planen.”
I kap. 5.7 Samfunnssikkerhet og beredskap står det:
“Fylkeskommunens regionale planer må legge til rette for klimatilpasning på alle samfunnsområder.
Klimaendringene har ført til mer ekstremvær i kristiansandsregionen også. Økende risiko for flom, skred,
mer overvann og stigende havnivå må være en del av bolig-, areal- og transportplanleggingen.
Digital sårbarhet er også et tema som blir stadig mer aktuelt.
Innen dette plantemaet vil det være spesielt viktig å ha dialog med Statsforvalteren i Agder. Dette er også
et plantema som må sees i sammenheng med regional plan for mobilitet”.
I kapittel 6.4 Jordvern står det:
“Utvikle jordvernmål og evaluere alternative plangrep/virkemidler for måloppnåelse. Kartlegge utviklingen
med utgangspunkt i kartlegging og konsekvensanalyse før den første ATP-planen. Utarbeide et oppdatert
kart over jordbruksområder som kan legges til grunn ved all arealplanlegging”.
Drikkevann
Relevant regelverk, nasjonale og regionale føringer - drikkevann:
Mattilsynet forvalter drikkevannsforskriften (forskrift om vannforsyning og drikkevann FOR-2016-12-221868). Vårt ansvarsområde i forhold til planarbeid er knyttet til beskyttelse av eksisterende og framtidige
drikkevannskilder og leveringssikkerhet for trygt og nok drikkevann til innbyggerne. Generelt må en førevar tilnærming legges til grunn for beskyttelse av drikkevannskilder, på kort og lang sikt.
Vi viser til Drikkevannsforskriftens §27 som regulerer Fylkeskommunens plikter i forhold til dette:
«Fylkeskommunen skal i samsvar med folkehelseloven kapittel 4 ta drikkevannshensyn når den utarbeider
regionale planer.
Fylkeskommunen skal som vannregionmyndighet sikre at drikkevannshensynet ivaretas i de regionale
vannforvaltningsplanene etter vannforskriften».
Vi viser også til Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019 – 2023 (Datert 14. mai
2019):
«- 2.3 Aktiv forvaltning av natur- og kulturminneverdier
Det er viktig at vannforekomster som benyttes til vannforsyning beskyttes mot forurensning slik at
brukerkonflikter kan unngås og at befolkningen er sikret tilstrekkelige mengder helsemessig trygt
drikkevann. Sikring av drikkevannskilder og areal til infrastruktur for vann og avløp er en viktig del
av kommunale planer.
- Regjeringens forventninger:
Fylkeskommunene og kommunene tar hensyn til og beskytter drikkevannskilder i sin planlegging,
slik at behovet for rensing ved produksjon av drikkevann reduseres”.
Nasjonale mål for vann og helse, vedtatt av regjeringen 22. mai 2014 er også aktuell i denne sammenheng:
- Nasjonale mål for vann og helse er utarbeidet på grunnlag av Norges ratifisering av WHO/UNECE
Protocol on Water and Health. Denne har som mål å beskytte menneskers helse og velvære ved
bedre vannforvaltning, herunder beskyttelse av vann og økosystemer, og ved å forebygge,
kontrollere og redusere vannrelaterte sykdommer. De nasjonale målene er arbeidsmål for å
ansvarliggjøre aktørene og oppnå bedre etterlevelse av regelverket, og gjennom det sikre trygt
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drikkevann og helse. En av målsetningene er at drikkevannskilder gjennom prosesser etter relevant
regelverk skal beskyttes mot forurensninger slik at behovet for vannbehandling til drikkevann blir
minst mulig.
Mattilsynets innspill til Regional plan for bolig areal og transport i Kristiansandsregionen:
At befolkningen til enhver tid har god tilgang på tilstrekkelige mengder med trygt drikkevann, er etter vår
mening svært viktig i et folkehelse- og samfunnssikkerhetsperspektiv og bør omhandles i regionale planer.
Vi ser positivt på at FNs bærekraftsmål danner premisser for planarbeidet, men ser at mål nr.6 om å sikre
bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og sanitærforhold ikke er tatt med i listen over mål som er
spesielt relevante for planen. Drikkevann er en viktig ressurs som må sikres for fremtiden. Vi mener derfor
at det må legges vekt på bærekraftsmål nr. 6 også i planarbeidet.
Selv om vi i Norge liker å tro at vi har god tilgang på tilstrekkelige mengder drikkevann med god kvalitet, så
er det viktig å huske på at disse ressursene er under stort press. Kommunene kan ha utfordringer med å
etterleve drikkevannsforskriftens krav om levering av tilstrekkelige mengder drikkevann til enhver tid. Dette
fordrer gode og robuste løsninger for reservevannforsyning. Dette vet vi er svært kostbart og må ofte
løses i et regionalt samarbeid.
Samtidig er det viktig å ivareta de vannressursene man har, spesielt i kommuner der det ikke er fullgode
reservevannløsninger på plass.
Vi mener at drikkevannshensyn må tas med generelt i planprogrammene, men nevner et par kapitler
i Regional plan for bolig, areal og transport i Kristiansandsregionen der vi mener at det er spesielt aktuelt å
omtale dette:
I planprogrammets kapittel 5.2 anbefaler vi at dere også viser til drikkevannsressurser som en vesentlig
naturressurs som må ivaretas for å sikre en trygg og bærekraftig arealbruk. På lik linje med viktige
jordbruksareal, må også drikkevannskilder kartlegges og angis som hensynssoner i
kommuneplanene. Hensynssonene rundt drikkevannskildene skal sikre nedbørsfelt og kilde mot
forurensing som kan være til fare for produksjon av nok og trygt drikkevann.
I planprogrammets kapittel 5.7 om samfunnssikkerhet og beredskap er utfordringer med klimaendringer
og mer ekstremvær tatt opp. Vi ser positivt på at det er fokus på beredskap. Leveransen av tilstrekkelige
mengder drikkevann er en samfunnskritisk funksjon. Klimaendringer er også en av de største truslene for å
levere trygt drikkevann fremover. Med et klima i endring (varmere, våtere og mer ekstremvær) er det
også økt fare for alvorlige hendelser, som alvorlig forurensing og smitte av drikkevann eller bortfall av
drikkevann i et større område. For å sikre god beredskap er det viktig for kommunene med et regionalt
samarbeid om planer som sikrer leveransen av drikkevann til enhver tid. Vi mener ut fra dette at
også leveranse av trygt drikkevann bør omtales i forbindelse med samfunnssikkerhet og beredskap.
Plantehelse
Mattilsynet vil for kapittel 5.2 og 6.4 i Regional plan for bolig, areal og transport fremheve den generelle
aktsomhetsplikten etter matloven § 18: “Enhver skal utvise nødvendig aktsomhet, slik at det ikke oppstår
fare for utvikling eller spredning av planteskadegjørere. Planter skal ikke omsettes eller flyttes når det er
grunn til mistanke om planteskadegjørere som kan gi vesentlige samfunnsmessige konsekvenser”. Dette
gjelder først og fremst planteskadegjørere i forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere samt fare
for spredning av floghavre som er regulert i forskrift om floghavre.
Det er i denne forbindelse viktig at risiko for spredning av planteskadegjørere og floghavre er med i
vurderingene og målsettingene i planprogrammet som omhandler jordvern / arealforvaltning.
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Med hilsen
Nina Merete Vehus
Avdelingssjef
Mattilsynet Avdeling Agder

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.
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AGDER FYLKESKOMMUNE
Postboks 788 Stoa
4809 ARENDAL

Vår dato: 23.11.2021
Vår ref.: 202117009-2
Deres ref.: 21/20010

NVEs uttalelse - Offentlig ettersyn - Utkast til planprogram for tre
regionale planer i Agder, bl.a. for mobilitet 2023-2033
Vi viser til brev datert 27.10.2021. Saken gjelder varsel om oppstart av arbeid med tre
regionale planer med tilhørende planprogram som er lagt ut til offentlig ettersyn. De tre
planarbeidene har tematisk sammenheng på flere områder. Alle skal bidra til å nå FNs
bærekraftsmål og målene i Regionplan Agder 2030. Planene utarbeides etter plan og
bygningsloven og skal legges til grunn for regionale organers virksomhet, og for kommunal
og statlig planlegging og virksomhet på Agder.
Vi svarer her på de tre planene samlet.
Om NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med
innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne
interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring
av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å bistå kommunene med å forebygge skader fra
overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk (urbanhydrologi). NVE gir råd
og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse
saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og
bygningsloven (pbl).
NVEs konkrete innspill
Vassdrag
God overvanns- og vassdragsforvaltning er et viktig bidrag for å oppnå flere av FNs
bærekraftsmål. NVE skal som vassdragsmyndighet sikre en samfunnsmessig forsvarlig
bruk og forvaltning av Norges vannressurser. Vi er derfor opptatt av at vassdragene får
plass, at det unngås unødvendige vassdragsinngrep og at det tas hensyn til
grunnvannsressurser.
Vi viser til Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023:
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Side 2

Vassdraga er en vesentlig del av norsk natur og viktige for helse, livskvalitet og
næringsvirksomhet Større press på vassdrag og vassdragsnære område fra forurensing og
inngrep stiller store krav til planlegginga. Regjeringa legg vekt på at regionale og kommunale
planar tar hensyn til bruks- og verneverdien til vassdraga, og risikoen for flom, erosjon og
skred.

Bærekraftige byer og tettsteder må sette av nok sammenhengende areal for å ivareta en
helhetlig håndtering av vannet sitt kretsløp i et endret klima. Vi anbefaler at det tas
utgangspunkt i de naturlige vannveiene. Et trygt og trivelig tettsted i vekst tar vare på de
naturlige vannvegene, de areal som er godt egnet til infiltrasjon, fordøying og avrenning til
bekken, elva eller sjøen. Slike tettsteder har åpne bekker og elver med rik vassdragsnatur.
Vi anbefaler at fylkeskommunen legger vekt på å sikre byrom og blågrønn infrastruktur
med stier og turveger som sikrer naturverdier og hensyn til overvann samt legger til rette
for fysisk aktivitet og naturopplevinger for alle
Overvann
Samfunnet opplever allerede økende skader fra overvann som følge av urbanisering og
manglende kapasitet når store vannmengder faller i løpet av korte intense
nedbørhendelser, og snøen smelter raskt. God arealplanlegging er det viktigste
virkemiddelet for å forebygge skader fra overvann. Det må avsettes nok areal til å håndtere
overvannet på en trygg måte.
Naturfare
NVE anbefaler at det utføres overordnet ROS-analysert tilknyttet de tre planene, slik at
naturfarer blir identifisert på overordnet nivå.
NVE anbefaler at fylkeskommunen går gjennom de tre planenes respektive
tettsteder/utbyggingsområder, og analyserer hvilke områder som er sårbare for videre
utbygging/fortetting knyttet til flom- og overvannsutfordringer i små nedbørfelt og
områder der man har bygd seg inn i flomutfordringer (eller områder der man er i ferd med
å gjøre dette) er viktig å identifisere.
NVE er derfor opptatt av at det i utbyggingsplaner sikres behovet for åpne vannveier,
overordnede blågrønne strukturer og forsvarlig overvannshåndtering. Store deler av Agder
fylkeskommune ligger under marin grense. Vi ber kommunen å være spesielt oppmerksom
på at ekstremnedbør kan medføre økt erosjon i vassdrag, som igjen kan gi økning i
skredfare.
Klimatilpassing
Arbeidet med klimatilpasning skal bidra til at samfunnet blir bedre rustet til å møte
klimaendringene. Klimatilpasning handler om å ta hensyn til dagens og fremtidens klima.
Klimaprofil for Agder gir et kortfattet sammendrag av klimaet, forventede klimaendringer
og klimautfordringer i denne delen av landet. Klimaprofilen finnes på
www.klimaservicesenter.no. Klimaprofilen gir et kortfattet sammendrag av klimaet,

Side 3

forventede klimaendringer og klimautfordringer. Den er ment som kunnskapsgrunnlag og
hjelpemiddel i overordnet planlegging,
Klimaendringene vil for Agder særlig føre til behov for tilpasning til kraftig nedbør og økte
problemer med overvann, endringer i flomforhold og flomstørrelser, jordskred og
flomskred, samt havnivåstigning og stormflo.
Vi anbefaler at fylkeskommunen har fokus på klimaendringer og ekstremvær. Hyppigere
episoder med ekstremnedbør vil føre til økte skader fra overvann og større utfordringer
med overvannshåndteringen. Den beste måten å forebygge skadepotensialet av flom og
skred på er gjennom kartlegging, god arealplanlegging og sikring.
Generelle råd
For å få en fullstendig oversikt over hvordan dere kan ta hensyn til våre tema anbefaler vi
dere å bruke våre internettsider for arealplanlegging. Kartbasert veileder for
reguleringsplan leder dere gjennom alle våre fagområde, og gir dere verktøy og innspill til
planarbeidet.
Vi ønsker dere lykke til i det videre arbeidet med planene. Ta gjerne kontakt på e-post eller
telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder.

Med hilsen
Maria Solem
Senioringeniør

Godkjent av Peer Sommer-Erichson
Seniorrådgiver

Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner.

Mottakerliste:
AGDER FYLKESKOMMUNE
Kopimottakerliste:
STATSFORVALTEREN I AGDER

Agder Fylkeskommune
postmottak@agderfk.no

Høringsuttalelse til planprogrammene (sak 21/20010):
•
•
•

Regional plan for mobilitet for Agder 2023-2033
Regional plan for senterstruktur og handel i Agder
Regional plan for bolig, areal og transport i kristiansandsregionen 2023-2050

Innledende bemerkninger
Vi vil berømme fylket for god involvering så langt og en god oppsummering over hva som er
nøkkelspørsmål til planene. Programmene er gode utgangspunkt for videre arbeid og inneholder
mange sentrale fakta om regionen som er en felles utfordring både for det offentlige og næringslivet.
Regionplan 2030 er overordnet for planprogrammene, der hovedmålet oppsummeres til at levekårene
skal opp og utslippene ned. Målet har – utover felles innsats for klima – sitt utgangspunkt i Agders
særegne utfordringer med at for få deltar i arbeidslivet. Imidlertid savner vi en bedre balanse i de
tre planprogrammene som tar opp utfordringen vi står foran. Isolert vil – hvis vi setter det
på spissen – manglende vekst løse utfordringer knyttet til utslipp, men det løser ikke
levekårsutfordringene. Den viktigste løsningen er å få flere i arbeid. Skal det skje må vi være en
attraktiv region som tiltrekker oss nye investeringer. Dette får konsekvenser for både mobilitet, for
sentrene, handelsområdene og for bolig-, areal- og transportplanlegging. Utfordringen ligger i denne
målkonflikten, og det bør adresseres tydeligere.
Slik vi ser det, forsvinner levekårs-perspektivet i planene. Regional plan for senterstruktur og handel i
Agder tar opp utfordringen knyttet til hvor folk arbeider – høy andel i varehandel – men
problematiserer ikke at kun 60 prosent arbeider i privat sektor. Skal vi ha en bærekraftig finansiering
av vår felles velferd, må dette tallet være godt over 70 prosent.
Agder har 5-6 prosent av landets samlede befolkning. Slik plan for senterstruktur og handel viser, så
er veksten i innbyggertall i noen få kommuner ved kysten. Mobilitetsplanen viser at det er i sentrale
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bystrøk – der 65.000 av Kristiansands 110.000 innbyggere bor – som el-bilen er negativ for miljøet på
lik linje med andre privatbiler. Vi savner utdypende refleksjoner om mulighetene utslippsfri teknologi
kan gi for områdene der man ikke har trengselsproblematikken som sentrale strøk opplever.
Vi utdyper dette lenger nede, men vil presisere: Tilgang på arealer er helt sentralt for nye
etableringer og investeringer – som er igjen er viktig for nye arbeidsplasser. Men det må
også være tilgang på riktig type arealer, der profil på næringsområdet er viktig. Dette er et
tema som Kristiansand tar opp i sitt arbeid med arealplan, som fylket bør kople seg på i arbeidet med
planen for bolig, areal og transport.
Vi er glade for at næringsalliansen nevnes i det ene planprogrammet. Som sekretariat for alliansen vil
vi gjerne få fasilitere arbeidsgrupper og involvere næringsforeningens ressursgrupper, herunder se
større enn rene eierinteresser av bygg og arealer. Kapitlene om avklaringer er naturlig å ta inn i
workshops her. De tre programmene henger så tett sammen, at det er naturlig å behandle disse
samtidig. I den grad fylket kan hjelpe med å hente inn erfaringer andre steder, så vil det berike
diskusjonene og kunne være med på å gi bedre støtte til nye løsninger (ref side 13 regional plan for
bolig, areal og transport som henviser til Jæren og Ryfylke).
Vi bemerker at høringsfristen burde vært noe lengre. Høsten er travel – enda mer etter oppmykningen
av koronaregler i september – slik at fristen burde vært satt ut desember. Vi tror også milepælene i
programmet er ambisiøse, men ser at man må fatte vedtak før valgperioden er over. Administrasjonen
bør involvere oss i organisasjonene om samarbeid tidlig på nyåret, slik at vi kan rigge gode
møteplasser som involverer en bred del av næringslivet, og ikke bare de som har rene interesser i
arealutvikling. Disse kan med fordel være ute i ulike områder som er aktuelle å se nærmere på:
Sørlandsparken, bydelssentre, bygdesentre og næringsområder som har lykkes med å være tro mot
en profil, som for eksempel Mjåvann.

I det påfølgende har vi noen merknader om hvert enkelt program.

Regional plan for senterstruktur og handel i Agder
Planprogrammet gir en god oversikt over investeringer hittil, antall som arbeider i varehandel i dag og
andel netthandel vs over disk. I kap. 2 første kulepunkt i avsnitt 1 står det at formålet med
planarbeidet er å utarbeide en ny regional plan som bidrar til å skape attraktivitet, liv og arbeidsplasser
i de eksisterende by-, tettsteds- og bygdesentrene i hele Agder (vår utheving). Formålet bør være å
skape attraktivitet, liv og arbeidsplasser i hele Agder, ikke bare i sentrene. Sentrene vil være sentrale
for å få dette til, men målsetningen blir for snever dersom denne kun gjelder for sentrene.
Når det gjelder handelsområder, synes vi en god tilnærming kan være en oppdeling av
handelsbehovet der en definerer dette i kategorier:
1. Hva skal handles lokalt i tilknytning til boligområder (nærbutikker)?
2. Hva skal lokaliseres til sentrumsområdene?
3. Hva skal lokaliseres i større handelsområder utenfor sentrumsområdene?
I kap. 3 er det omtalt hva planen skal gi svar på. Vi savner en analyse av hvilke etableringer som
passer inn og hvilke som ikke passer inn i by- og tettstedssentrene for at sentrene skal være

attraktive. De som ikke passer inn i sentrene vil det være behov for å etablere på utsiden av disse, så
som plasskrevende handel, logistikk, plasskrevende tjenesteyting som eksempelvis padeltennis etc. I
planprogrammet blir man for opptatt av et øyeblikksbilde av hvordan vi styrker dagens sentre og
hvordan forholder vi oss til det som allerede er etablert på utsiden av dette.
Vi tror det blir viktig å gå inn i dypere analyser av hva som kommer. Noen aktuelle spørsmål:
•

•

Hva blir nødvendig profil av eksisterende arealer? Er fremtiden for blant annet Sørlandsparken
å ha dagens profil, eller skal deler av området i større grad bli et logistikk-knutepunkt når
handel beveger seg fra fysiske butikker til e-handel?
o Hva skjer hvis en aktør som Amazon etablerer seg? De lanserer Prime i Sverige der
frakt er inkludert i et abonnement. Her finnes det mye erfaring å lene seg mot fra andre
steder i Sverige. Foruten varehandel i seg selv, så påvirker det i høyeste grad
arbeidsmarkedet. Skal det være arealer tilgjengelig for Amazon og lignende?
Vi ser trender i andre landsdeler. Når og hvordan treffer disse også vår landsdel, i særdeleshet
Kristiansand? Stikkord:
o Bilfrie butikker for storhandel. Bohus har etablert den første i Oslo, men uttalte i et
intervju med Næringsforeningen at kun Oslo har kritisk masse til en slik butikk i Norge
(intervjuene er tilgjengelig i en rapport om man ønsker å få tilsendt). Hvis det stemmer,
underbygger det behovet for bl.a Sørlandsparken og Stoa også fremover. Både
Kristiansand og Arendal sentrum blir mindre og mindre tilgjengelig med bil og som
følge av dette ser vi at overgang fra varehandel til tjenester/opplevelser, har akselerert.
Et fortsatt skille her mellom sentrum og handelsområder, vil være et viktig tema også
videre.
o Hva er egentlig city box/big box? Vi har intervjuet Elkjøp som forklarer hvordan de
tenker: de har en regel om 1 km avstand fra city box til big box. Tror man på flere
etableringer i Kvadraturen, betyr det at aktørene må ha andre arealer tilgjengelig enn
Sørlandsparken. Hvis målet er å styrke bysentrum, hva kreves det av arealer i utkanten
av sentrumskjernen? I slike konsepter er hjemkjøring av store varer sentralt. Her kan vi
hjelpe med å gi innsikt i samarbeid med andre aktører.
§ Dette betyr også at eksisterende, store butikker i Sørlandsparken kanskje ikke
kan fungere som bigbox.
§ Hva kan være fremtidig bruk av slike arealer hvis trendene slår inn for fullt også
i Kristiansand? Kan en større del transformeres tilbake til en profil med mer ren
b2b, slik områder som Mjåvann har rendyrket?
o Hvilke krav bør settes til kommunene for å planlegge for kontorer i sentrum? Vi ser
aktører flytte fra for eksempel Sørlandsparken til Kvadraturen fordi de ansatte ønsker
dette. I et tilfelle var det vanskelig å finne egna lokaler (intervju er tilgjengelig). Må ABCprinsippet overvåkes nøyere, i så fall skal det skje i alle tettsteder av en viss størrelse
(Vennesla, Tangvall, Lillesand, Mandal etc), eller er det først og fremst egnet for
Kristiansand og Arendal?
o Tallene i planprogrammet sier at vår region handler mindre på nett enn resten av
landet. Det er ingenting som tyder på at vi ikke vil følge megatrendene på sikt. Vil det
for eksempel forsterke trenden med at bysentra først og fremst tilbyr
tjenester/opplevelse?

o

•

Vil økt bevissthet om bærekraft treffe varehandel i større grad enn vi har sett til nå?
Lavere andel netthandel og kollektivtrafikkens lave status, sier kanskje først og fremst
at globale trender treffer senere i vår region, men at de kommer. Det samme har vi sett
på miljøsertifisering av bygg, som kom senere i sør, men nå blir mer og mer vanlig. Vår
bærekraftundersøkelse understøtter også at bevisstheten om bærekraft er lavere enn
den bør være hos bedriftene, men vi må anta at den vil komme sterkere.
I kap. 6.1 bør horisonten utvides til å omhandle mer enn handel. Planen er også en regional
plan for senterstruktur, ikke bare handel. Fokus bør være på sentrumsutvikling generelt,
inkludert kontorplasser, tjenesteyting og andre sentrumsfunksjoner fremfor å begrenses til kun
fokus på handel.

Bør planen ha en regional planbestemmelse? Det bør ikke konkluderes så tidlig, men la dette bli et
viktig samtaletema i arbeidet frem mot en endelig plan. Det er åpenbart at kommuner i ulik grad har
styrt utvikling av næringsområder gjennom dispensasjoner. Hvorfor kom disse? Hvilke interesser lå til
grunn? Har vi eksempler på områder som er så bra planlagt at man slipper å ta i bruk
dispensasjoner? Et tema som må drøftes i denne sammenheng, er om det skal stilles krav til profil for
næringsområder – næringsområde for b2b, håndverk, kraftkrevende industri osv – slik at man vet at
det er tilstrekkelige arealer for ulike typer etableringer. En region som Kristiansand må ses i
sammenheng, slik at man har områder med ulike profiler i regionen. Det er ikke lenger avstand fra
Kvadraturen til Kjerlingland i Lillesand enn til Lohnelier i samme kommune. Diskusjonen mellom
Kristiansand og Lillesand om Sørlandsparken øst, viser at man hittil ikke klarer å bli enige om dette
kommunene imellom. Her henviser vi til kulepunkt 2 side 22: Det må være mulig å legge opp til de
gode regionale prosesser, slik at man kan se ting i sammenheng over kommunegrensene, slik som
Sørlandsparken/ Sørlandsparken øst.

Regional plan for bolig, areal og transport i Kristiansandsregionen
Kap. 2 omhandler formålet med planarbeidet. Dette fremstår for snevert i forslaget: Reduksjon av
klimautslipp kan ikke være eneste mål for en overordnet arealstrategi. Arealstrategien og
saksbehandling av nye næringsarealer er noe av den viktigste næringspolitikken som drives på fylkesog kommunalt nivå. Planen er derfor nødt til å mene noe om vekst og tiltrekke seg arbeidsplasser,
samt være et verktøy som sikrer effektive og gode planprosesser. Vi viser til det som er sagt
innledningsvis om målkonflikten mellom å redusere klimautslipp og heve levekårene gjennom å skape
arbeidsplasser og få flere i arbeid.
I gjeldende plan er det i kap. 3 definert mål og premisser for planen, der et av disse er:
Kristiansandsregionen skal være en foretrukket region for verdiskaping, ved å tilby gode betingelser
for et variert næringsliv. Dette bør defineres som et mål for ny plan allerede i planprogrammet. Når
kun bærekraftig utvikling er målsetningen og nullvekstmålet trekkes frem som et premiss,
vil dette faktisk medføre at enhver begrensing i vekst i regionen bidrar til å oppnå målet
med planen.
Plan for senterstruktur og handel påpeker at vi kun har 60 prosent av arbeidstagerne i privat sektor i
Agder, mens tallet burde være over 70 for å sikre en sunn finansiering av velferdstjenestene. Å
tiltrekke oss nye investeringer og sikre bedriftene vi har mulighet til å vokse, er altså et
sentralt premiss som berører bolig-, areal- og transportpolitikken. Nasjonalt er det sentralt å

sikre flere jobber i flere bransjer, noe som bare er enda mer viktig i Agder, slik målsettingene
oppsummeres i forbindelse med Solberg-regjeringens perspektivmelding: «Sikre flere bein å stå på: Vi
må skape flere jobber, i flere bransjer, over hele landet. Veksten må komme i privat næringsliv. Vi
bygger vei og bane, og bedrer rammebetingelsene for bedriftene.»
Det er sannsynligvis her man vil få frem målkonflikten i statens krav om nullvekst og hvordan man
møter utfordringen som perspektivmeldingen gir. Denne peker på blant annet bygging av veier som
en måte å få flere investeringer. Bedre infrastruktur muliggjør større bo- og arbeidsmarkeder og flere
områder til næring. Samtidig legger samme stat opp til økende krav om arealnøytralitet og nullvekst i
biltrafikk. Fylket må være seg bevisst sin særlige rolle i å kunne påpeke og utfordre staten
om disse (mulige) målkonfliktene, og ikke ukritisk bringe konfliktene videre til det
kommunale nivå. Planprogrammer er et godt sted å problematisere disse skal vi unngå en utvikling
som styres gjennom dispensasjoner (og i konflikt med statsforvalteren).
I forlengelsen av dette: Vi er enig i at bærekraftmålene ligger i bunn og anerkjenner behovet for å
redusere biltrafikk, men også her bør man skille mellom der man har et trengselsproblem og der dette
ikke er tilfelle, noe tabellen på side 14 i regional plan for mobilitet viser.
Samtidig er bærekraft mer enn klima. En målkonflikt som sjelden problematiseres, er kostnaden
knyttet til transformering og fortetting, og den norske politikken som favoriserer å eie egen bolig.
Setter man opp pris for en bolig på 100 kvadratmeter i et transformasjonsområde nært sentrum – slik
regional plan ønsker –, så blir prisen fort over 60.000 kr pr kvm. Dette samtidig som
sykepleierindeksen åpner for lån på ca 2,7 millioner. Det må enten tenkes nytt i boligpolitikken, eller så
vil man slite med å få det mangfoldet man ønsker i boligprosjektene i sentrale strøk. Også fremover vil
boligområder utenfor sentrale strøk sannsynligvis være viktig som inngangsport til eiendomsmarkedet
og som et sted man får den størrelsen mange barnefamilier etterspør til en kurant pris.
Fylket selv viser til engelsk forskning som slår fast at kontorer er enda viktigere for et livskraftig
sentrum enn boliger. En tydelig linje om abc-prinsippet gjør det også enklere for folk å bruke annet
enn bil til jobb, fordi mange har tilgang til bl.a buss med høy, forutsigbar frekvens fra områder utenfor
sentrum.
Gjeldende regionalplan viser tydelig hvordan investeringer i arealer ikke passer med virkelighetens
behov: for mye til handel og for lite kontor, særlig i sentrale Kristiansand. Dette må være med videre
og forsterkes.
Noen konkrete innspill:
•

•

•

Kap. 5.1 Bolig og arealpolitikk bør vurderes opp mot målsetningen om at
Kristiansandsregionen skal være en foretrukket region for verdiskapning. Denne målsetningen
bør være styrende for valg av utbyggingsprinsipp (båndby/perler på en snor).
Kap. 5.3 Saken knyttet til batterifabrikk viser behovet for å ha store attraktive næringsarealer
tilgjengelig for utbygging. Begrepet attraktiv vil i denne sammenheng variere fra type
næringsvirksomhet. Det bør derfor vurderes å ha tilgjengelige næringsarealer både ved vei,
ved strøm og sjønært. Også annen infrastruktur enn vei er avgjørende for å få til flere
næringsetableringer, og utbygging av strømnettet krever areal. Dette bør også omtales i
planen.
Kap. 5.4 omhandler bærekraftig mobilitet. Det omtales blant annet hvordan planlegging kan
legge til rette for å redusere transportbehovet i regionen (eksempelvis reise til skole og

barnehage). Kap. 2.1.2 i planprogrammet for Regional plan for mobilitet omhandler forskjellen i
bærekraftig mobilitet mellom by og land. Det fremgår blant annet her at bil er et mye mindre
problem utenfor tettstedene, spesielt el-biler. Bærekraftig mobilitet i regionalplanen for
Kristiansandsregionen bør derfor omhandle en differensiering av planområdet med henblikk på
hva som menes med bærekraftig mobilitet. Det bør fremgå hvordan hele regionen skal
betjenes med kollektiv, hvor folk skal gå/sykle til kollektivtilbudet og hvor det skal satses på
f.eks. innfartsparkeringer. Hvilke akser skal en satse på å betjene med et tilfredsstillende
kollektivtilbud (eksempelvis mot vest dagen E39 eller ny E39)?

Regional plan for mobilitet for Agder 2023-2033
Planen skal være et verktøy for å møte de tre dimensjonene av bærekraft. Vi tror planen bør se noe
videre. I en plan som skal gjelde frem til 2033, vil målsatt utslippskutt fort bli tatt hånd om av andelen
nullutslippsbiler. Selv om det er en stund til bilparken er skiftet helt ut, vil dette se helt annerledes ut
om få år med den utskiftingstakten som er. Vi ser i arbeidet med byvekstavtale at begrepet nullvekst
har fått ny begrunnelse, fra utslipp til å peke på trengselsproblemet. Dette vil ventelig bare øke i de
største byene, fordi ønskene om å bruke verdifullt gateareal i blant annet Kvadraturen til annet enn
biler trolig vil vokse.
Da må flere over på andre transportformer for reiser til sentrale strøk. Imidlertid er veksten i antall
boliger i en kommune som Kristiansand ikke større enn at befolkningsøkningen i sentrumsområdet
alene, ikke vil løse utfordringen. Tiltak som innfartsparkering vil bare bli mer viktig (ref side 25).
Oversikten på side 14 viser at el-bilen vil være viktig som miljøtiltak utenfor sentrale strøk. Vi mener
det er underkommunisert hvor tilpasset moderne el-biler er for folk som bor utenfor
sentrum: Rekkevidden er god og folk har ofte langt bedre lademuligheter privat enn det
man ser i by-nære områder der folk bor tettere.
Videre mener vi ambisjonene for kollektivtrafikk må være mer tydelige: bussen skal være et tilbud for
alle. I dag er for eksempel menn mellom 30 og 60 nesten fraværende på bussen. Det er selvsagt
viktig at byen er tilgjengelig for alle, men ambisjonene for kollektivtilbudet må være større. Denne
ambisjonen vil være viktig i arbeidet med byvekstavtale. Vi er derfor enig i at dette er et viktig punkt å
utrede videre (ref kulepunkt side 11). Behovet for dette styrkes av oversikten på side 13.
På side 17 tar man opp elektrifisering av en rekke kjøretøyer. Vi tror man begrepsmessig bør holde
seg til nullutslipp, all den tid mange tunge kjøretøy sannsynligvis heller kommer til å gå på hydrogen.
For store båter - unntatt bl.a ferjer – vil ammoniakk også bli et alternativ. Kristiansand havn har for
eksempel et mål om å bli et knutepunkt for ulike energiformer. Slike knutepunkt vil være avgjørende
for å nå målene om nullutslipp.
Mobilitetsplanen tar også opp sammenhengen mellom bolig-, areal- og
transportplanlegging med god stedsutvikling. Vi er enig i målsettingen, men påpeker
målkonflikten som vi problematiserer over: hvem har mulighet til å etablere seg sentralt?
Videre ser vi i flere bydelssentre at det er begrensninger for å etablere flere boliger sentralt på grunn
av andre vernehensyn. Dette gjelder for eksempel Tangvall og Nodeland, der verna vassdrag,
landbruksjord, flomutsatte områder, jernbane og topografiske forhold legger klare begrensninger på
det som i teorien er en ønsket utvikling. Resultatet er leilighetsprosjekter som i stor grad retter seg inn
mot den eldre befolkningen.

Avsluttende merknader
Innspillene vi har gitt så langt er mest ment for å belyse noen sentrale temaer, peke på målkonflikter
og understøtte poenger som er gitt i de tre forslagene til planprogram. Grunnleggende mener vi fylket
må rydde i hvordan disse planene kan være med på å svare på del 2 av det overordnede målet for
Agder: Klimautslipp skal ned, levekår skal opp. Levekårene går ikke opp hvis ikke flere kommer i
arbeid. Da må flere investere i landsdelen. Dette kommer ikke uten at det gjenspeiles i de tre
planprogrammene.
Utgangspunktet er bra for videre arbeid og innspillene så langt viser behovet for brede og gode
prosesser der man involvere mange interessenter. Her vil vi gjerne få planlegge sammen med fylket så
tidlig som mulig, da det muliggjør flere gode prosesser – både i fysiske møter og digitalt – som belyser
tematikken fra flere sider. Som sekretariat for næringsalliansen, kan vi også koordinere dette på vegne
av dem.

For utdypende kommentarer eller spørsmål, kontakt næringspolitisk leder Roar Vigeland Osmundsen
på 412 44 323 eller roar@nikr.no

Kristiansand 8. desember 2021

Trond M. Backer
Adm. dir
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Næringspolitisk leder
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Høringsuttalelse fra Region Kristiansand IKP til Høring og offentlig
ettersyn av planprogrammer for tre regionale planer
Uttalelsen er vedtatt i representantskapet i Region Kristiansand 03.02.22.
Saksbehandler daglig leder Tone Marie Nybø Solheim

Region Kristiansand vil i sin tilbakemelding ikke gå inn i det planfaglige arbeidet, men gi
tilbakemelding på målsetting og planprosess. Det stilles også spørsmål som regionen ønsker
å arbeide med i selve planen: “Hvordan tar vi hensyn til at folk bor på ulike steder med ulike
muligheter og tilbud” og “Hvordan kan vi arbeide med å få mer for pengene innen
mobilitet”.
Region Kristiansand har egen handlingsplan med prioriterte satsingsområder som berører
disse planene.
Regionen har kommuner med innbyggertall fra 1 318 til 112 542 (2. kvartal 2021).
Pendlerstrukturen er svært ulik mellom den største og de fleste andre kommunene. Dette
betyr at regionen speiler ulike behov som må dekkes med ulike løsninger. Det påvirker de
lokale prioriteringene av næringsarealer, boligbygging, transportmuligheter og
handelsstruktur. Styret i Region Kristiansand er opptatt av at regionen utgjør en bo- og
arbeidsregion, og ønsker å være tett på prosessen med å videreutvikle regionen og bidra til
utvikling av Agder.
Sammenhengen mellom planene
- Kan grensesnitt og sammenheng mellom de tre planene tydeliggjøres ytterligere (jf.
figur som er gjengitt i alle planprogrammene)?
Region Kristiansand ser at planene har ulikt innhold og skal til dels også samordne gamle
planer. Det vil likevel være viktig at de tre planene behandles mest mulig som en plan og en
planprosess for kommunene i kristiansandregionen. Dette ut fra den nære sammenhengen,
men også fordi det lett oppstår forvirring om hva hører til hvor, og at det kan bety en større
ressursinnsats i prosessen fra kommunene. Det er lagt opp til ulik medvirkningsstruktur, det
ville være en fordel for regionen om denne samordnes.
Målsetting
Målsettingen i Regional plan for bolig, areal og transport i kristiansandregionen 2023-2050
har viktige mål for regionen. De sterke satsingene i regionen på flere arbeidsplasser (og flere
i arbeid), gode levekår samt gode lokalsamfunn der det er godt å besøke, bo og arbeide i,
kunne vært tatt med som en del av hovedmålet. Region Kristiansand har i handlingsplanen
lagt vekt på Agder 2030 og prioritert satsingsområdene innen

•
•
•
•

Næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser
Levekår, likestilling, inkludering og mangfold
Klima og miljø
Infrastruktur

Medvirkning og prosess
- Er opplegg for medvirkning godt nok beskrevet? Hvilke allerede eksisterende møteog dialogarenaer bør vi benytte oss av i planprosessen?
I vedtektene til Region Kristiansand står det at rådet har et areal- og transportutvalg (pkt 33). Vedtektene sier videre: “Areal- og transportutvalgets oppgaver og organisering kommer
frem av egen samarbeidsavtale mellom RK og Agder fylkeskommune”. Dagen ATP utvalg har
en annen sammensetning enn i politisk referansegruppe som foreslås i planprogrammet for
Regional plan for bolig, areal og transport i kristiansandregionen 2023-2050 (BATP).
Sammensetningen av ATP-utvalget bør muligens vurderes.
Det bør vurderes om begrepet “politisk referansegruppe” skal endres til “politisk
styringsgruppe”. Den administrative medvirkningen fra kommunedirektør/
kommunalsjefsnivå i regionen bør beskrives tydeligere og Region Kristiansand foreslår at
følgende setning føyes til mandatet for administrativ referansegruppe: Gi råd til politisk
referansegruppe og drøfte viktige strategiske avklaringer i planprosessen.
Regionrådet er foreslått som dialog- og medvirkningsarena i Regional plan for senterstruktur
og handel i Agder. Regionrådet fikk orientering fra fylkeskommunen om oppstart av planene
den 28.09.21 og gjorde følgende vedtak: Region Kristiansand tar presentasjonen til
orientering og ser frem til videre medvirkning.
Det bør vurderes om regionrådet bør være en medvirkningsarena for alle tre planene.
Region Kristiansand er opptatt av at barn og unge medvirker i planarbeidet og ber om at
dette synliggjøres i planarbeidet.
Regionrådet ber om at høringsfrister blir tilstrekkelig lange for at kommunene kan sikre
forsvarlig lokaldemokratisk behandling.

RISØR KOMMUNE
Samfunnsutvikling

AGDER FYLKESKOMMUNE
Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa
4809 ARENDAL

Dato:
Vår ref:
Deres ref:
Saksbeh.:
Tlf.

14.02.2022
21/4858-6
Berit Weiby Gregersen

Uttalelse til forslag til planprogram for Regional plan for mobilitet og Regional plan
for senterstruktur og handel - Risør kommune
Formannskapet har behandlet saken i møte 10.02.2022 sak 22/6
Følgene vedtak ble fattet:
Formannskapets vedtak
Formannskapet mener planprogrammene som er lagt ut på høring gir en god beskrivelse av målene for
planene og hvordan planprosessen er tenkt gjennomført.
Det er positivt at en i arbeidet i størst mulig grad benytter eksisterende samhandlingsarenaer, og at den
nye samhandlingsstrukturen i Agder tas i bruk.
Formannskapet anbefaler at det nedsettes en administrativ referansegruppe for planprosessen for hver
av de to planene.
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Berit Weiby Gregersen
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Mottakere: AGDER FYLKESKOMMUNE
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post@risor.kommune.no

RISØR KOMMUNE
Samfunnsutvikling

Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler
Utvalg
Formannskapet

21/4858-4
Berit Weiby Gregersen
Møtedato
10.02.2022

Uttalelse til to regionale planer - Senterstruktur og handel og Mobilitet
Kommunedirektørens forslag til vedtak
Formannskapet mener planprogrammene som er lagt ut på høring gir en god beskrivelse av
målene for planene og hvordan planprosessen er tenkt gjennomført.
Det er positivt at en i arbeidet i størst mulig grad benytter eksisterende samhandlingsarenaer, og at
den nye samhandlingsstrukturen i Agder tas i bruk.
Formannskapet anbefaler at det nedsettes en administrativ referansegruppe for planprosessen for
hver av de to planene.

Dokumentnr.: 21/4858-4

side 1 av 5

Vedlegg
Høring og offentlig ettersyn av planprogrammer for tre regionale planer. Svarfrist 10. desember
2021
Utkast planprogram for Regional plan for mobilitet 2022-2033 -høring0
Planprogram regional plan for senterstruktur og handel – høringsutkast0
__________________________________________________________________________
Kort resymé
Agder fylkeskommune har sendt planprogram for tre regionale planer på høring. Risør kommune
gir innspill til to av planene; «Regional plan for mobilitet for Agder 2023-2033» og «Regional plan
for senterstruktur og handel i Agder». Hensikten med høringen av planprogrammene er å legge til
rette for en bred og åpen diskusjon om hvilke premisser som skal være styrende for planarbeidet i
de tre regionale planene.
Kommunedirektøren anser at begge planene vil legge viktige føringer for utvikling i kommunene,
og det er positivt at fylkeskommunen legger vekt på at dialog med kommunene og regionrådene.
Saksopplysninger
Agder fylkeskommune har lagt planprogram til tre regionale planer ut på høring. Planprogrammene
gjelder disse planene:
 Regional plan for mobilitet for Agder 2023-2033
 Regional plan for senterstruktur og handel i Agder
 Regional plan for bolig, areal og transport i kristiansandsregionen 2023-2050
Planen for kristiansandsregionen berører ikke Risør kommune, så innspillet fra kommunen vil ikke
omfatte denne planen.
Planene har tematisk sammenheng på flere områder, og fylkeskommunen etterspør tilbakemelding
på følgende spørsmål som gjelder alle planene:
1. Er programmene for planarbeidet, inkludert framdriftsplanen, realistiske og
gjennomførbare?
2. Drar planprogrammene i riktig retning med tanke på bærekraftsmålene og Regionplan
Agder 2030?
3. Er behov for ny kunnskap og utredninger tilstrekkelig beskrevet?
4. Er plantema og spørsmål som hver plan skal behandle og svare på riktig prioritert og
tydelig formulert?
5. Er opplegg for medvirkning godt nok beskrevet? Hvilke allerede eksisterende møte- og
dialogarenaer bør vi benytte oss av i planprosessen?
6. Kan grensesnitt og sammenheng mellom de tre planene tydeliggjøres ytterligere (jf. figur
som er gjengitt i alle planprogrammene)?
Regional plan for mobilitet for Agder 2023-2033
Formålet med planen er å bidra til en god og bærekraftig utvikling innen transportområdet på
Agder. Målene skal knyttes til FNs bærekraftsmål, mål i Nasjonal transportplan 2022-2033 og
målene i Regionplan Agder 2030. I denne planen vil mobilitet handle om hvordan vi reiser, hvor vi
reiser, hvilke valg vi gjør når vi reiser og hva som påvirker valgene våre. Det dreier seg også om
transport av varer og gods. Planen skal sette tydelig bærekraftig retning for arbeidet med mobilitet
på Agder. Målene i planen vil danne grunnlag for handlingsprogram og prioritering av midler til
samferdselstiltak.
Regional plan for mobilitet skal gi svar på følgende spørsmål:
 Hvordan kan mobiliteten på Agder bli mer bærekraftig?
 Hvordan kan vi få på plass en infrastruktur som bidrar til god mobilitet for alle
trafikantgrupper?
 Hvordan kan vi målrettet ta i bruk ny teknologi?
 Hvordan kan vi få mer for pengene?
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Når planen vedtas vil den erstatte følgende regionale planer og strategier:
 Regional plan for samferdsel 2015-2020 (Vest-Agder)’
 Regional transportplan Agder 2015-2027
 Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015-2020
 Strategi for intermodal godstransport – kobling mellom sjø og bane (vedtatt 2018)
 Strategiplan for trafikksikkerhet i Agder 2018-2029
 Strategi for ladeinfrastruktur i Agder (vedtatt 2015)
Regional plan for senterstruktur og handel i Agder
Formålet med planen er å bidra til å skape attraktivitet, liv og arbeidsplasser i de eksisterende by-,
tettsteds- og bygdesentrene i hele Agder. Planen skal legge grunnlag for bærekraftig arealbruk i
Agder som reduserer klimagassutslipp og behovet for biltransport, som minimerer naturinngrep og
tap av jordbruksarealer, og som tar hensyn til historiske bygningsmiljø.
Planen skal komme fram til konkrete retningslinjer, eventuelt bestemmelser, for lokalisering av
handels- og besøksintensive tjenestevirksomheter i Agder.
Regional plan for senterstruktur og handel skal gi svar på følgende spørsmål:
 Hvordan kan planen bidra til å styrke by- og tettstedenes funksjon som steder med et bredt
utvalg av forretninger og offentlige kontorer, som sentre for kultur og opplevelser, og som
gode og inkluderende og møtesteder for hele befolkningen?
 Hvor bør handel og andre besøksintensive tjenester utvikles, med bakgrunn i målene om å
skape attraktivitet, liv og arbeidsplasser i sentrum, og om å legge grunnlaget for en
bærekraftig arealbruk?
 Hvordan kan eksisterende store handelsområder utenfor by- og tettstedssentrene, som
Sørlandsparken eller Stoa, videreutvikles på en bærekraftig måte?
 Skal det legges til rette for videre utvikling av handels- og serviceområdene utenfor de
eksisterende by- og tettstedssentre, spesielt langs hovedferdselsårene E18 og E39, rv. 9
og ved de nye kryssene? Hvordan kan en i så fall legge til rette for en bedre regional
samordning og sørge for at dette skjer på en bærekraftig måte?
 Hvordan kan planen bidra til å sikre at alle, også de som ikke disponerer bil, har god tilgang
til viktige servicefunksjoner innen en akseptabel reiseavstand?
 Hvordan vil nye trender innen handel og distribusjon, digitalisering og endrede
forbruksvaner påvirke den eksisterende senterstrukturen?
 Hvordan håndteres eventuelle målkonflikter mellom for eksempel ønsket om
næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser, og målet om å redusere
klimagassutslipp og behovet for biltransport, å minimere naturinngrep og tap av
jordbruksarealer, og å ta hensyn til historiske bygningsmiljøer?
 Hvordan kan eventuelle utredningskrav i forbindelse med nye handelsetableringer, eller
utvidelser av handel, tydeliggjøres slik at disse blir beslutningsrelevante (f. eks. en
konkretisering av innhold i handelsanalyser)?
Når planen vedtas vil den erstatte Regional plan for senterstruktur og handel i Aust-Agder og
Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av handel og tjenester i Vest-Agder.
Økonomi
Begge planene vil legge rammer for utvikling i Risør kommune, og Regional plan for mobilitet vil
danne grunnlag for handlingsprogram og legge føringer for prioritering av samferdselstiltak i
framtiden, men planene vil ikke ha noen direkte påvirkning på Risør kommunes økonomi.
Kommuneplan
I kommuneplanen «Vi skal vokse gjennom samarbeid og attraktivitet» sammenfaller mange av
målene med målsettingene for de to regionale planene. Vi kan særlig trekke fram målene om at
Risør skal være et kraftsenter i østre del av Agder og at Risørs lokalsentre skal styrkes og
videreutvikles med et variert bolig-, handels-, kultur- og tjenestetilbud.
Folkehelse og levekår
Gode regionale planer kan bidra til at kommunens mål om bedre folkehelse og levekår nås. Dette
er gjennomgående tema i fylkeskommunens planarbeid.
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Klima og miljø
Et av fylkeskommunens hovedmål med planarbeidene er å lage planer som bidrar til at målene om
klima og miljø skal nås.
Næringsperspektiv
Begge planene er viktige for næringsutvikling i kommunene. Kommunedirektøren mener det er
viktig at kommunen engasjerer seg i arbeidet for å bidra til en positiv utvikling i Risør. Det er også
viktig at næringslivet inviteres inn i arbeidet.
Vurderinger
Begge planprogrammene gir en grundig beskrivelse av formålet med planen som skal utarbeides
og den planlagte planprosessen. Agder fylkeskommune har satt seg ambisiøse mål innen klima og
sosial bærekraft gjennom Regionplan Agder 2030. Det vil bli krevende å nå disse målsettingene,
og planene som nå er meldt oppstart av, er ment å bidra til å nå målene. Kommunedirektøren
mener det må legges stor vekt på arbeidet med kunnskapsgrunnlaget, og at en i arbeidet belyser
målkonfliktene som ligger i ønsket om utvikling og arbeidsplasser med klima og arealbruk. Vi vil
oppfordre fylkeskommunen til å utarbeide en arealbruksanalyse som del av kunnskapsgrunnlaget
til planene.
Risør kommune skal rullere kommuneplanens samfunnsdel, med oppstart i mars 2022. Mange av
temaene som tas opp i de regionale planene vil også være aktuelle for Risør kommune sitt
planarbeid.
Fylkeskommunen stiller noen innledende spørsmål som er felles for begge planprogrammene:
1. Er programmene for planarbeidet, inkludert framdriftsplanen, realistiske og gjennomførbare?
Det er viktig at det avsettes nok tid til både å utarbeide godt kunnskapsgrunnlag og til en god
medvirkning i prosessen. Planprogrammet er allerede seks uker forsinket i forhold til
framdriftsplanen. Vi vil anbefale at disse ukene ikke forsøkes hentes inn i planprosessen, men at
alle fasene forskyves tilsvarende.
2. Drar planprogrammene i riktig retning med tanke på bærekraftsmålene og Regionplan Agder
2030?
Målene synes å stemme godt overens med målene i Regionplan Agder 2030 og
bærekraftsmålene. Men for å kunne nå målene vil det bli svært viktig at konkrete tiltak, virkemidler
og kursendringer knyttes til målene. Planene må tydeliggjøre hva som må gjøres og hvordan
oppgavene kan løses i årene fram mot 2030.
3. Er behov for ny kunnskap og utredninger tilstrekkelig beskrevet?
I tillegg til kunnskaps- og utredningsbehovet som er beskrevet i de to planprogrammene, mener vi
det bør utredes hvordan utviklingen innen senterstruktur og handel og mobilitet påvirker arealbruk,
natur og miljø. Vi vil oppfordre fylkeskommunen til å lage et arealbruksregnskap for hele fylket som
grunnlag for føringer og retningslinjer som skal utarbeides i planene.
4. Er plantema og spørsmål som hver plan skal behandle og svare på riktig prioritert og tydelig
formulert?
Se innspill under hver plan.
5. Er opplegg for medvirkning godt nok beskrevet? Hvilke allerede eksisterende møte og
dialogarenaer bør vi benytte oss av i planprosessen?
Det opplyses at den nye samhandlingsstrukturen i fylket skal benyttes som en aktiv forankrings- og
dialogarena. Det er også ønske om å bruke mest mulig av eksisterende fora i dialog og
medvirkning. Vi mener det er fornuftig i størst mulig grad å bruke eksisterende fora som for
eksempel regionrådene for å nå ledelsen i kommunene og planforum for å nå administrasjonen i
kommunene og sektormyndigheter. Den nye samhandlingsstrukturen er nok fremdeles lite kjent
ute i kommunene. Kommunedirektøren mener den beste måten å gjøre den kjent på er å gjennom
å ta den i aktivt bruk. Det anses derfor positivt å bruke samhandlingsstrukturen aktivt i arbeidet
med disse planene.
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Når fylkeskommunen planlegger høringskonferanse og/eller politiske verksteder vil vi anbefale at
det forsøkes å holde felles konferanse for de ulike planene med en felles del for deretter oppdeling
etter hver plan. Dette vil gjøre det lettere for kommunene å prioritere deltakelse i slike
arrangement.
6. Kan grensesnitt og sammenheng mellom de tre planene tydeliggjøres ytterligere (jf. figur som
er gjengitt i alle planprogrammene)?
Sammenhengen mellom planene kommer tydelig fram i planprogrammene, men det vil være svært
viktig at fylkeskommunen opprettholder et tett samarbeid i de tre planprosessene. Det vil være
viktig å ha konkrete avklaringer underveis. Vi forutsetter at det legges like retningslinjer eller
bestemmelser for senterstruktur og handel i planen for kristiansandsregionen som i Regional plan
for senterstruktur og handel.
Regional plan for mobilitet for Agder 2023-2033
Planen skal omfatte svært mange tema innunder mobilitet, og den skal erstatte flere tidligere
planer og strategier fra de to fylkeskommunene. Det vil bli utfordrende å omfatte så mange tema,
og samtidig få et godt verktøy for transportsektoren og kommunene. Samtidig er det svært viktig at
planen setter en bærekraftig retning for arbeidet med mobilitet. Det vil bli viktig at planen
differensierer mellom by og land i vurderingene av bærekraftig mobilitet. Det anbefales at det
opprettes en administrativ referansegruppe, bestående av representanter fra et utvalg kommuner,
for å lettere få fram de ulike utfordringene i fylket.
I Risør kommune jobbes det med en klima og miljøplan. I den sammenheng blir vi gjerne med på
diskusjon og utprøving av hvilke tiltak som kan gjøres for at bruk av kollektiv blir et mer naturlig
valg for befolkningen i hele Agder. Det vil være viktig at planen vektlegger tilrettelegging for
kollektivtrafikk også i distriktskommunene, og kommunene på flankene som har lengre avstand til
de større byene. Planen bør også legge vekt på tilgjengelighet til tog.
Regional plan for senterstruktur og handel
Risør kommune ser behovet for en ny plan for senterstruktur og handel som tar opp i seg
utviklingen som har skjedd siden planene ble utarbeidet. Det er også svært viktig å få en felles plan
for hele fylket for å få vekk forskjellsbehandlingen mellom de to tidligere fylkene. Det er mange
målkonflikter innenfor temaene i planen, og arbeidet med kunnskapsgrunnlaget vil være svært
viktig for å stake riktig retning for utviklingen.
Særlig utbyggingen av ny E18 og E39 aktualiserer en ny plan for å få til en planlagt og bærekraftig
utvikling av alle de nye kryssene langs europavegen som næringslivet ønsker å utnytte. Øst i
Agder ser vi særlig utfordringer i forhold til hva slags type næringer som utvikler seg i det nye
Grenstølområdet og i hvilken grad dette vil kunne ha positiv eller negativ betydning for utviklingen
av bysentrene i Tvedestrand og Risør.
Risør kommune mener det er for tidlig i prosessen å vurdere hvor vidt planen bør ha
planretningslinjer eller planbestemmelser. Dette bør avklares i løpet av planprosessen. Hvordan
retningslinjene/bestemmelsene utformes vil være helt avgjørende for hva som vil være mest
hensiktsmessig.
Temaene i planen er komplekse, og vi mener det vil styrke arbeidet om fylkeskommunen oppretter
en referansegruppe eller lignende bestående av fylkeskommunen, Statsforvalteren og et utvalg
representanter fra administrasjonen i kommunene, hvor både by- og distriktskommuner er
representert. Det bør legges særlig vekt på at kommuner fra flankene er representert, da begge
planene er spesielt viktige for disse kommunene. Planene bør bygge opp under Regionplan Agder
2030 sitt mål om å styrke flankene.
Det vil også være viktig å ha god dialog med næringen og næringslivsorganisasjonene i arbeidet.
Kommunedirektørens konklusjon
Kommunedirektøren mener planprogrammene som er lagt ut på høring gir en god beskrivelse av
målene for planene og hvordan planprosessen er tenkt gjennomført. Det er positivt at en i arbeidet
i størst mulig grad benytter eksisterende samhandlingsarenaer, og at den nye
samhandlingsstrukturen i Agder tas i bruk. Kommunedirektøren anbefaler at det nedsettes en
administrativ referansegruppe for planprosessen for Regional plan for senterstruktur og handel.
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Høyringssvar regional plan for mobilitet og regional plan for
senterstruktur
Saksprotokoll i Setesdal interkommunalt politisk råd - styre - 16.02.2022
Dagleg leiar si tilråding blei samrøystes vedteken.
Setesdal interkommunalt politisk råd avgir innhaldet i saksutgreiinga som uttale til planprogram for
plan for mobilitet, plan for senterstruktur og handel, og plan for bustad, areal og transport i
Kristiansandsregionen.

Dagleg leiar tilrår:
Setesdal interkommunalt politisk råd avgir innhaldet i saksutgreiinga som uttale til
planprogram for plan for mobilitet, plan for senterstruktur og handel, og plan for bustad, areal
og transport i Kristiansandsregionen.

Saksutgreiing:
1. Bakgrunn for saka

Postboks 4 4746 Valle
Kommunehuset 4747 Valle

T 37 93 75 00
E post@setesdal.no

Bank: 2890 67 12905
Org. nr. 981 543 556
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Agder fylkeskommune har sendt ut på høyring planprogram for tre regionale planer; for plan
for mobilitet, plan for senterstruktur og handel, og plan for bustad, areal og transport i
Kristiansandsregionen. Dokumenta ligg ved saka.
Høyringsfrist er utsett til 15. februar 2022. Fylkeskommunen er kjent med dato for
styrehandsaming i Setesdal IPR.
Saksprotokoll i Setesdal interkommunalt politisk råd - styre - 22.11.2021 lyder:
Fylkeskommunen varsla oppstart av tre regionale planar: regional plan for senterstruktur og
handel i Agder, regional plan for mobilitet for Agder 2023-2033 og regional plan for bustad,
areal og transport i Kristiansandsregionen. Det er no høyring av planprogram. Ber
kommunedirektørutvalet følgje opp og forberede felles uttale frå SIPR.
Kommunedirektørutvalet har forberedt høyringsuttalen som utgjer saksutgreiinga i saka.
2. Saksutgreiing
Setesdal interkommunale politiske råd (SIPR) syner til høyringsbrevet for dei tre regionale
planane:
Regional plan for mobilitet for Agder 2023-2033, Regional plan for senterstruktur og handel i
Agder og Regional plan for bustad, areal og transport i Kristiansandsregionen 2023-2050.
Agder fylkeskommune peiker på den tematiske samanhengen mellom dei tre planarbeida og
oppfordrar høyringsinstansane til å behandle planprogramma på same tid.
SIPR ønsker å innleie med at gitt den klare samanhengen mellom planane ville det vært ein
fordel med same struktur og oppsett på planprogramma. Det ville gjort det enklare å setje
seg inn i tematikken på tvers av planområda. Samtidig er innrettinga på dei tre
planprogramma slik me ser det fornuftige og gode.
For vår del ønsker me derfor å fokusere på spørsmål 5 i høyringsbrevet: Er opplegg for
medverknad godt nok forklara? Kva slags allereie eksisterande møte- og dialogarenaer bør
me nytte oss av i planprosessen?
Medverknadsprosessen er lagt opp ulikt i alle tre planprogramma. SIPR meiner det er
naturlig at dette harmoniserast og at kommunar og IPR’ane på Agder får ein meir formalisert
rolle inn i arbeidet. Det bør vidare leggast opp til ein administrativ referansegruppe i arbeidet
med alle tre planane, og politisk representasjon frå IPR tilsvarande den det er lagt opp til i
Planprogrammet for Regional plan for bustad, areal og transport i Kristiansandsregionen
2023-2050, bør vurderast for dei to andre planane også.
SIPR vil også peike på at det vil være viktig å sjå Regional plan for bustad, areal og transport
i Kristiansandsregionen 2023-2050 i samanheng med dei to andre planane sjølv om dette i
utgangspunktet ikkje er ein plan som rører våre kommunar. Sentrale moment i den
samanhengen kan være:
Korleis sikre samanhengane frå randsonekommunane og inn i
Kristiansandsregionen?
Særskilt viktig å sikre samanheng innanfor «transport»
Vil det være hensiktsmessig med representantar frå de omkringliggande
IPR’ane i den administrative referansegruppa?
SIPR er klare til å delta aktivt og konstruktivt inn i arbeidet med tre viktige planar for
utviklinga i heile Agder.
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Agder fylkeskommune
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Rita Hansen
dagleg leiar

Vedlegg
1 Regionale planer - utvida høyringsfrist
2 Høring og offentlig ettersyn av planprogrammer for tre regionale planer. Svarfrist 10.
desember 2021.pdf
3 Utkast planprogram for Regional plan for mobilitet 2022-2033 -høring0.pdf
4 Vedlegg til planprogram mobilietsplanen vurdering av KU0.pdf
5 Planprogram regional plan for senterstruktur og handel – høringsutkast0.pdf
6 Planprogram Regional plan for bolig, areal og transport i kristiansandsregionen.
Høringsforslag0.pdf
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Likelydende brev - se vedlagt liste

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Transport og samfunn

Solveig Gunn Hellevig /

20/27940-14

Deres referanse:

Vår dato:
15.02.2022

38121587

Regionale planprogram- Innspill til 3 planprogrammer: 1.Mobilitet 20232033, 2.Senterstruktur- og handel, 3. Bolig, areal og transport i
kristiansandsregionen 2023-2050 - Agder fylkeskommune

Viser til regionalt planforum 10.11 2021 hvor disse tre planprogrammene ble presentert. Viser til
høringsbrev av 27.10 2021. Viser til innvilget utsatt frist til 15.02 2022, for å gi innspill.
Arealer er en begrenset ressurs som må forvaltes bærekraftig dersom vi skal oppnå hovedmål for
Agder; Å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030,
et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår, jvf. Regionalplan Agder 2030 vedtatt 2019.
Statens vegvesen viser til statlige forventninger til regional og kommunal planlegging 2019 -2023,
kgl.res. 14.mai 2019. Videre viser vi til Plan og bygningslovens formål, som er bærekraftig
samfunnsutvikling og statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal og transportplanlegging
fastsatt ved kgl.res av 26.09 2014, plan- og bygningsloven § 6-2. Statens vegvesen viser til Nasjonal
transportplan, NTP 2022-2033, st.meld.20 2020-2021, vedtatt i 2021.
Statens vegvesen viser til Statsforvalterens brev av 28.10 2021 til dette planarbeidet, sitat:
«Gjeldene statlige føringer er at FNs 17 bærekraftmål skal legges til grunn for samfunns- og
arealplanleggingen i Norge nå og framover.»
Med fokus på transport og veginfrastruktur, er det mange tema det er viktig å omtale.
Vi har her trukket fram noen, men må ta forbehold om at noen innspill kan ha uteblitt. Slik arbeidet blir
organisert regner vi med at innspill vil bli etterspurt undervegs og at vi på selvstendig grunnlag kan gi
innspill. Det skjer mye innen transportsektoren og endringene skjer raskt, se videre i dette brev om
bærekraft i Statens vegvesen. Agder regionen kan gripe de muligheter som det åpnes opp for i NTP
2022-2023 og i vedtatt statsbudsjett, jvf. SVV gjennomføringsplanen 2022-27.
De tre regionale planene må konkretiseres med delmål og framdriftsplaner med tiltak. Vi har et
kunnskapsgrunnlag for å kunne prioritere, velge satsingsområder og iverksette effektive tiltak.
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Transport og samfunn
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Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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Disse planene kan bli viktige om de også fremmer et bedre samarbeid mellom kommunene. Samarbeid
og å kunne dele på arealressurser er helt nødvendig for å kunne utvikle Agder til en bærekraftig
økologisk, økonomisk og sosial region. En konkurranse mellom kommunene om utbygging og
etablering av boliger, handel- og senterområder, næringsområder, er i dag en barriere i arbeidet for en
regional bærekraftig region.

Bærekraft i Statens vegvesen, Tryggere, enklere, grønnere hverdag.
8.02 2022 ble Statens vegvesen sin gjennomføringsplan for 2022-2027, lagt fram.
Gjennomføringsplanen er Statens vegvesens plan for første seksårsperiode av Nasjonal transportplan
(NTP) 2022–2033. Planen beskriver hvordan vi skal nå målene i NTP, prioritere midlene og oppnå mål.
Gjennomføringsplanen omhandler planlegging og bygging av vei, trafikant og kjøretøy, drift og
vedlikehold, ferjedrift og byområdene. Planen oppdateres årlig etter at statsbudsjettet er vedtatt.

Statens vegvesens visjon: Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem.
Mål: Enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet.
Mål: Mer for pengene. Her fremmes bærekraftmål: 4 god utdanning, 11 bærekraftige byer og samfunn,
12 ansvarlig forbruk og produksjon, 13 stoppe klimaendringene.
Mål: Effektiv bruk av teknologi. Skal bidra til bærekraftmål: 9 innovasjon og infrastruktur, 11
bærekraftige byer og samfunn, 12 ansvarlig forbruk og produksjon, 13 stoppe klimaendringene.
Mål: Bidra til oppfylling av Norges klima og miljømål. Skal bidra til: 6 rent vann og gode
sanitærforhold, 13 stoppe klimaendringene, 14 liv under vann, 15 liv på land.
Mål: Nullvisjon for drepte og hardt skadde. Skal bidra til: 3 God helse, 11 bærekraftige byer og
samfunn.

Et stadig bedre veinett øker produktivitet og verdiskapning i Norge. Med arbeidet skal vi
forbedre riksveiene og bidra til et konkurransedyktig næringsliv i hele landet. Ved å bygge ut lengre
strekninger får vi redusert reisetid, forutsigbarhet for næringstransport og utvidede bo- og
arbeidsmarkedsregioner.
Lindesnes kommune er et godt eksempel på hvordan kortere reisevei mellom bosted og mulige
arbeidsplasser utvider bo- og arbeidsregionen Kristiansand,
Videre har E18 Grimstad – Kristiansand bidratt til en utvidelse av arbeidsmarkedet i Agder, ved at
dagpendling mellom Grimstad og Kristiansand er mulig og forutsigbar.
Samarbeid og best mulig oversikt over utbygging av ny E18 og E39 i regi av Nye Veier AS og Statens
vegvesen er en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for alle tre planer. Nye og bedre veier endrer
transportmønsteret med påfølgende endringer i boligutbygging, næringsutbygging m.m.
Samtidig som riksveikorridor 3 utbygges til 4-felts motorvei, skal vi møte krav til reduserte
klimagassutslipp og vektlegge skånsom utbygging. Bygg og anleggssektoren står for 40% av dagens
klimautslipp. Kommunene kan både gå foran ved å sette krav til egen anleggsvirksomhet. Videre ved å
sette krav til utbyggere i reguleringsplaner. Dette vil fremme bærekraftig næringsliv og bringe Agder
enda raskere til et grønt skifte. Se nedenfor om Statens vegvesen sine utbyggingsprosjekter i Agder.

For Statens vegvesen går en stadig større del av budsjettene inn som statens bidrag til
miljøvennlig utvikling i byområder med totalt 43 milliarder kroner i perioden 2022-27.
Videre er Statens vegvesen med i ny satsning for teknologiutvikling innen transportsektoren. Se
eksempel, omtalt senere i brev, om pilotprosjekt: Effektiv, økonomisk og miljøvennlig transport –
Batterifabrikk og Arendal havn.
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Trafikksikkerhetsarbeidet med visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken, er Statens
vegvesen sin ledestjerne i alt vårt arbeid. Denne visjonen må ligge til grunn for alle tre
planprogrammene. Vi viser til barnas transportplan og at planene konkretiserer og prioriter tiltak for
tryggere og miljøvennlig skolevei, skoleområder og barn/unges nærmiljøer.

Til spørsmål 1, 2 og 4:
1)

Er programmet for planarbeidet, inkludert framdriftsplan, realistiske og gjennomførbare.

2)

Drar planprogrammene i riktig retning med tanke på bærekraftmålene og Regionplan Agder 2030,
4) Er plantema og spørsmål som hver plan skal behandle og svare på riktig prioritert og tydelig
formulert.

Statens vegvesen mener disse tre regionale planene kan bli det viktigste verktøyet for at Agder
regionen skal nå målet om et attraktivt lavutslippssamfunn i 2030.
FN sine bærekraftmål har stor tilslutning. Denne enigheten er lagt til grunn for disse tre
planprogrammene. Bærekraft mål 13,14,15 og 6 er det økologiske fundament og bærekraftmål 17
samarbeid, er verktøyet for å nå alle målene. De 12 bærekraftmålene for økonomisk og sosial
bærekraft, er basert på bærekraftig arealbruk.
Målene i alle tre planer må konkretiseres. Det er sannsynligvis ulikt hva man legger i de overordna
begrepene: lavutslipp og attraktivt. Det bør også settes effektmål, for å måle om utviklingen går i den
retning vi planlegger for, se avsnittet om byutvikling.
Agder er to bo- og arbeidsmarkedsregioner med Kristiansand og Arendal/Grimstad som
sentrumskommuner. Når Kristiansandsregionen får på plass en byvekstavtale vil måleindikatorer for
denne delen av Agder være en del av avtalen. Det bør være et mål at tilsvarende måleindikatorer
kommer på plass for BA region Arendal/Grimstad.
Planprogrammene kan dra i riktig retning, dersom planene gir kunnskapsbaserte anbefalte endringer
og konkrete tiltak, som er satt inn i framdriftsplaner. Videre må man våge å ta tak i den samlede
arealbruken i Agder, som er langt fra bærekraftig om den fortsetter i samme tempo som i dag.
Arealnøytralitet bør opp til diskusjon. Utfordringen er å få en bærekraftig utvikling i Agder og som går
tilstrekkelig hurtig, for å nå mål i 2030.
Det er uansett veldig bra at en her går i gang og at Agder fylkeskommune har vedtatt ambisiøse mål.

Videre at Agder fylkeskommune tar et ansvar for å fremme bedre samarbeid om samordning
og fordeling mellom kommunene. Det er nødvendig for å nå bærekraftmålene.

Til spørsmål 3 og 6:
3)

Er behov for ny kunnskap og utredninger tilstrekkelig beskrevet.
6) Kan grensesnitt og sammenheng mellom de tre planene tydeliggjøres ytterligere?

Bærekraft mål 13, 14,15 og 6; stoppe klimaendringene, 14 liv under vann ,15 liv på land og 6
rent vann og gode sanitærforhold, er det økologiske fundamentet for en bærekraftig
samfunnsutvikling.

«Areal er all transports mor», sitat tidligere vegdirektør Terje Moe Gustavsen.
Det er i arealplanleggingen at konfliktene, interessemotsetningene kommer tydeligst fram. Areal
budsjett og arealregnskap for Agder regionen, er den kjerneoppgaven som kan sikre en styrt utvikling
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til en mer økologisk bærekraftig region. Dagens kunnskapsgrunnlag viser at dersom vi ikke endrer
dagens forbruk av areal, arealbruk og virksomhet, så vil vi ikke nå miljø- og klima målene, med de
konsekvenser det har for de øvrige bærekraftmålene og hvilket samfunn vi har i 2030, 2040,2050.
Hvilke endringer som har best effekt, må utredes i planene. Det kan utredes alternative scenarier for
alternative utviklingslinjer. Arealnøytralitet må på dagsordenen.
Da mobilitetsplanen ikke skal knyttes til konkret arealdisponering med konsekvensutredning, må areal
til veginfrastruktur, som eksempelvis nye veier, planskilte kryss med samferdselsanlegg,
kollektivknutepunkt, kollektivfelt i byområder, gang- og sykkelveier, areal for ladeinfrastruktur m.v bli
synliggjort i kart og i arealregnskap og i BATP- for Kristiansandsregionen og planen for handel- og
senterstruktur.
Det er viktig at en samlet sett, konkretiserer og så lang det er mulig og lokaliserer, nødvendig
arealbehov for transport i regionen. Det bør utredes et kunnskapsgrunnlag som kan brukes for alle tre
planer.
Det er allerede en utfordring, hva gjelder kommuneplanene, at arealbeslag til veginfrastruktur
konsekvensutredes mangelfullt og at konsekvenser arealbruk ved utbygginger, først blir synliggjort i
reguleringsplanene.
Klimabudsjett / Klimaregnskap må konkretiseres og utredes. Hvordan byvekstavtalen skal følges opp
må planlegges og være en del av regional plan for BATP- planen for Kristiansandsregionen 2023 2050. Videre må det utredes hvordan klimaregnskap, som følger de store utbyggingsprosjekter skal
følges opp i klima- planene til både kommuner og Agder fylkeskommune.
Koordineringsansvar, samordning av regionens areal – og klima budsjetter og regnskap er en oppgave
for Agder fylkeskommune? Det bør settes effektmål for utviklinga i areal og klimakutt, fram til 2030 og
2050.
I kunnskapsgrunnlaget må en ha en oversikt over LNF områdenes betydning og verdier for en
bærekraftig Agder-region. Dette er arealer som i dag er for landbruksnæringer, til rekreasjon og natur/
mangfoldig liv på land og under vann. Dette er arealer som seneste rapporter har vist at gir store gratis
økologiske tjenester, ikke minst i forhold til klima. Vi bør kunne ha et anslag for hvor store og
sammenhengende arealer vi må beholde i Agder, for å beholde de store bærekraftige naturlige
kretsløp, som gir oss naturmangfold, ren jord, rent vann og ren luft. Dersom vi ikke har en bedre
oversikt over hva dagens LNF og kystnære sjøområder, betyr for et bærekraftig og attraktivsamfunn på
Agder, vil vi kunne oppleve at våre planlagte avbøtende tiltak utbyggingsplaner, er utilstrekkelige og at
målene for 2030, 2040 og 2050 om et attraktiv lavutslippssamfunn er umulig å nå.
Statens vegvesen viser til internasjonale mobilitetsplaner og hvor byenes grønne og blå korridorer er
spesielt viktig å kartlegge og å ivareta, når en skal utvikle attraktive byer hvor muligheter for
alternative, sammenhengende, attraktive veisystemer for gange og sykkeltransport, blir foretrukket
framfor biltransport, jvf. sykkelplanlegging i København.
I dag er det de store bolig, næring, handel/senter og veiprosjekter, som beslaglegger areal. I tillegg er
transportene til disse områdene ofte basert på personbiltrafikk. Dette er ikke bærekraftig.
De største og viktigste premissgivere når det gjelder ny vei i Agder, er de store motorveiprosjektene på
E18 og E39, som Nye Veier AS bygger.
I Agder har Statens vegvesen i dag et stort veiprosjekt på riksveikorridor 3, Gartnerløkka.
Videre er et utbyggingsprosjekt mellom E18 / Rv.41 og ny vei til Kjevik inne i første 6 årsperiode.
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Når det gjelder utbygging har Statens vegvesen en strategi om å ivareta dagens infrastruktur og
utbedre dagens veinett før en bygger nytt. På Rv.41 Telemarksveien og Rv.9 Setesdalsveien er det i
perioden planlagt for utbedringsprosjekter.

Innovasjon / økonomisk bærekraft
Statens vegvesen vil framheve batterifabrikken Morrow på Eyde energipark og ny fylkesvei til
Arendal havn, som en viktig premissgiver til planarbeidet, spesielt for mobilitetsplanen, men og
for handel- og senterstrukturplanen.
Denne etableringen er en del av det grønne skiftet, og den nasjonale strategien for å elektrifisere
transportsektoren fører til store endringer.
Agder er del av «batterikysten». Planlagt etablering av batterifabrikk i Arendal vil anslagvis gi 2000 2500 nye arbeidsplasser bare knyttet til Morrow. I tillegg kommer vekst og arbeidsplasser hos
underleverandører og andre. Det planlegges derfor nå for en betydelig vekst i tilflytting til regionen.
Hvordan denne etableringen skal bli mest mulig «bærekraftig» må utredes og planlegges.
Denne industrietableringen, som har som visjon «verdens mest bærekraftige batteriproduksjon»
beslaglegger areal som i dag har naturverdier, rekreasjonsverdi og landbruksareal. Areal transformeres
fra LNF til næringsområde, parkering, veiinfrastruktur, ny vei til Eydehavn. Nye energi -næringer som
kommer i tilknytning til, og som en følge av batterifabrikken, krever at det må planlegges for utvidelse
av næringsareal og kapasitetsøkning på veinettet.
Klimautslipp som følge av denne etableringen er også en stor regional utfordring.
Denne etableringen er en vesentlig nyetablering som får store konsekvenser for mobilitet i Agder.
Statens vegvesen er med i et større samarbeidsprosjekt, et pilotprosjekt for en autonom, bærekraftig
transport, først og fremst mellom batterifabrikken og Eyde havn. Dette er et av de flere tiltak,
utviklingssteg som kan bringe Agder inn i det grønne skiftet og vise hvordan godstransport kan bli mer
bærekraftig.
Statens vegvesen mener informasjon om og trafikkdata i forbindelse med planarbeidet for
Batterifabrikken, ny vei til Eydehavn, og dette pilotprosjektet må deles med arbeidet i de regionale
planene. Innovative bærekraftige transportformer og logistikkprogrammer er tiltak som fortrinnsvis er
spor av framtidas transportløsninger hvor en både har elektrifisert transporten, flere autonome
kjøretøy og datastyrte effektive logistikkprogrammer. Vi viser til tiltak for å nå bærekraftmål 9, 11,12
og 13.
Trafikkanalyser for å få tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for de regionale planene, bør vurderes. Et
eksempel er at de trafikkanalyser som nå blir gjennomført for regulering planene, pilotprosjektet for
transporten mellom Batterifabrikken og Eyde havn og Arendals kommuneplan, ikke er tilstrekkelig, sett
i regionalt perspektiv.
Et annet og sentralt fokus for å kunne analysere trafikale effekter av arealendringer er etablering av
nye handels- og næringsområder. Utbygging av ny europavei gjennom Agder har åpnet for etablering
av nye handle- og næringsområder, lokalisert langs veien og til de nye kryssområdene. Disse
områdene legger til rette for økning i bilbasert handel og økt biltrafikk. Hvilke konsekvenser slike nye
næringsområder har for transportmønster og trafikkarbeid i regionen bør synliggjøres. Dette krever
samarbeid og at mulighetene som ligger i bruk av dagens transportmodeller og i andre analyseverktøy
vurderes.

Norsk bioenergi og avansert biodrivstoff i transportsektoren.
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-Etablere en storstilt satsing på norsk bioenergi og avansert biodrivstoff i transportsektoren.
Regional plan for mobilitet, må omtale satsingen på etablering av biozin-fabrikk i Åmli kommune.

Bærekraftmål 13. Klimakutt.
De største klimakuttene i Agder skal tas på transport. Dette må utredes grundigere og konkretiseres.
Klimaloven av 2017 har som formål å fremme gjennomføring av Norges klimamål som ledd i omstilling
til et lavutslippssamfunn i Norge i 2050. Dette er nedfelt i bærekraftmål 13, om å stoppe
klimaendringene. Vedtatte nasjonale mål og strategier skal resulterer i at minst 30% av nasjonalt
klimakutt tas på veitransport.

Byvekstavtalene er statens viktigste verktøy for å nå nullvekstmålet i byområdene
Byvekstavtalene er avtaler som skal legge til rette for at veksten i persontransport i byene ikke skal føre
til vekst i personbiltrafikken.
Byvekstavtalene er gjensidig forpliktende avtaler mellom staten, fylkeskommuner og kommuner, og er
statens viktigste verktøy for å nå nullvekstmålet. Løsningene som velges skal bidra til å sikre bedre
fremkommelighet samlet sett, og spesielt ved å legge til rette for attraktive alternativer til privatbil.
Målet for byområdene er at klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy skal reduseres gjennom
effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange.
Dette kalles nullvekstmålet.
Måloppnåelse forutsetter en sterk satsing på kollektivtransport, sykkel og gange, og en arealpolitikk
som bygger opp under investeringene.
Byvekstavtalene skal også bidra til en mer effektiv arealbruk og mer attraktive bysentre, og være en
arena som fremmer ny teknologi og innovasjon. Byvekstavtalene er et viktig verktøy for bedre
samordning i areal- og transportpolitikken.
I Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan (2022-2033) er det lagt opp til en fortsatt sterk
satsing på byområdene. Samlet er det forutsatt om lag 80,1 mrd. kroner til byområdene i
planperioden. Det er inngått byvekstavtaler for Oslo-området, Bergens-området, Trondheims-området
og Nord-Jæren for perioden 2019-2029. Neste pulje som er omfattet av avtalen om byvekstavtaler er
Kristiansandsregionen, Buskerudbyen, Grenland, Nedre Glomma og Tromsø.
Statens vegvesen vil understreke at den statlige definisjonen av nullvekstmålet følges opp og legges til
grunn for det videre planarbeidet. Dette påpekes fordi en i planprogrammet for bolig, areal og
transport i Kristiansandregionen 2023-2050, har begrenset nullvekstmålet til å gjelde innfartstrafikken
for personbiltransport til Kristiansand sentrum, jvf. forslag til planprogram kap. 2, under avsnittet om
hvilke hovedspørsmål planarbeidet skal gi svar på.
I tråd med bompengeavtalen fra 2019 fastsatte regjeringen et videreutviklet nullvekstmål sommeren
2020. Den nye målformuleringen er enda tydeligere på hva man ønsker å oppnå med nullvekstmålet.
Sammen med effektiv arealbruk er nullvekst for persontransport med bil de viktigste virkemidlene for å
få en bærekraftig utvikling i byområdene. Kristiansandsregionen er et av byområdene som er aktuelle
for byvekstavtale og nullvekstmålet vil være det overordnede målet og en forutsetning for en eventuell
avtale. Vi viser til Regional plan for Kristiansandregion 2020 -2050, revidert og tilpasset nullvestmålet,
vedtatt 20.10 2020.
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I denne sammenheng vises også til plan programmet for bolig, areal og transport i
Kristiansandregionen, kap.5, at veiprising som tema er under utredning på nasjonalt nivå. Det er viktig
at planarbeidet tar hensyn til de nasjonale vurderingene.
Utgangspunktet for en byvekstavtale for Kristiansandsregionen, er byutredningene og en ny bypakke.
Denne vil avløse dagens bypakke. For bypakken er det utarbeidet en portefølje med tiltak som bl.a skal
bidra til å nå nullvekstmålet i Kristiansandsregionen. Denne tiltaksporteføljen vil danne utgangspunkt
for forhandlingene om en fremtidig byvekstavtale.
I et slikt perspektiv er det viktig at den regionale planen for bolig, areal og transport for
Kristiansandsregionen understøtter de mål som er lagt til grunn for en ny bypakke og en fremtidig
byvekstavtale.
I tillegg til de byområdene som det i NTP 2022- 2033 og i SVV- gjennomføringsplanen 2022-2027 er
bevilget byvekstavtale- midler til, er det lagt til grunn en fireårig satsing på kollektivtransport, sykling
og gange i byområdene; Bodø, Ålesund, Haugesund, Vestfoldbyen (Larvik, Sandefjord og Tønsberg) og
Arendal/Grimstad. Det er satt av totalt 600 mill. kr tidlig i planperioden til disse byområdene.
Regional plan for mobilitet i Agder 2023-2033, bør ha som ambisjon at bo- og arbeidsmarkedsregion
Arendal/Grimstad, kommer med i denne tilskuddsordningen. Kunnskapsgrunnlaget som ligger i ATP
planen for Agder regionen, gjør at alt ligger til rette for at Arendal/Grimstad kan komme med og få
tilgang til statlige midler.
Vi siterer fra ATP planen i 2015.
«Regjeringen forventer at fylkeskommuner, kommuner og staten samarbeider om å utvikle kompakte
byer og tettsteder for å redusere byspredning, transportbehov og klimagassutslipp. Dette vil styrke
grunnlaget for kollektivtransport, sykkel og gange. Potensialet for fortetting og transformasjon skal
utnyttes før nye utbyggingsområder tas i bruk. Det forventes at fylkeskommunene legger
retningslinjene til grunn ved utarbeidelse av regionale areal- og transportplaner og i sin medvirkning i
den kommunale planleggingen og som kollektivtransportmyndighet og vegeier.»
Nullvekstmålet følges opp med byindeks og andre indikatorer.
Trafikkutviklingen for persontransport med bil, målt med trafikktellinger (byindeks), er hovedindikatoren for vurderingen av måloppnåelsen i avtalene. Byindeks beregnes med datagrunnlag fra
utvalgte trafikkregistreringspunkter i et byområde.
Trafikkarbeid som beregnes ved hjelp av reisevaneundersøkelsen, skal inngå som støtteindikator.
Reisevaneundersøkelsene gir verdifull informasjon om transportutvikling og befolkningens reisevaner,
og er et nyttig verktøy for å følge utvikling av trafikken i hele avtaleområdet. For å få et helhetlig bilde
av utviklingen i byområdene skal det også rapporteres på transportmiddelfordeling, endring i
kollektivreiser og CO2-utslipp, arealbruk og parkering.
Der er det lagt til grunn at måloppnåelsen skal skje innenfor avtaleperioden sett under ett. Alle partene
har et ansvar for at målet nås gjennom porteføljestyringen av avtalene.

Kollektivtrafikk
I Hurdalsplattformen, regjeringens enighetsdokument for 2021 -2025 står bl.a. dette om
kollektivtrafikk, sitat s.40:

«-Utrede et nasjonalt ungdomskort for kollektivtrafikk.
-Legge til rette for at ekspressbusser skal spille en viktig rolle i kollektivtilbudet.»
Forslaget om å planlegge kollektivveinett og kollektivknutepunkt er et forslag som har ligget lenge
inne planarbeider, for å fremme kollektivtransporten i Agder. Vi vedlegger forslag til planprogram for
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å tilrettelegge for kollektivtransport i Kristiansandregionen inn mot 2030 av 2015. Dette planarbeidet
utredet blant annet forslag for kollektivknutepunkt i de fleste kommuner i Kristiansandsregionen.
Dette planarbeidet fra 2015 skulle legges til grunn for arealplanarbeidet i Agder.
Flere kollektivreiser i Agder må være et mål i mobilitetsplanen. Agder fylkeskommune kan være en
pådriver for blant annet å fremme arbeidsreiser med buss. Når nå E18 og E39, riksveikorridor 3,
bygges ut til standard 4-felts motorvei gjennom hele Agder, bør det være et mål å få mer av pendlinga
med personbil over på buss. Videre at Agder Kollektivtrafikk AS og ekspressbusser og flybuss til Kjevik,
samarbeider om et bedre tilbud til innbyggerne.
Togtilbudet inn til Kristiansand og togtilbudet til Arendal må med i den regionale mobilitetsplanen.

Elektrifisering av transportsektoren og ladestruktur.
Klimamålet skal også oppnås ved å elektrifisere transportsektoren.
I Hurdalsplattformen, regjeringens enighetsdokument for 2021- 2025 står følgende s.40:

«Regjeringen vil øke bruken av klimavennlig teknologi i nærtransporten, satse videre på
nullutslippsbiler og utvikling av klimavennlig infrastruktur som ladestasjoner i hele landet. I
byområdene vil utbygging av infrastruktur for trikk, bane og buss være avgjørende for å gi et godt
reisetilbud og følge opp klimamål.
-Gjøre det attraktivt å velge lav- og nullutslippskjøretøy med mål om at 100 % av nye personbiler er

fossilfrie innen utgangen av 2025.
-Sørge for utbygging av et nødvendig antall ladestasjoner for elbil i hele landet. Regjeringen skal som
et minimum sikre en hurtigladestasjon i kommuner som ikke har dette i dag innen 2023. Vi vil
utarbeide en nasjonal ladestrategi hvor Statens vegvesen får en rolle i å planlegge et sammenhengende
ladeinfrastrukturnett og identifisere strekninger som trenger drahjelp for å bygge ut ladenettet.»
-Sikre betydelig økt utbygging av infrastruktur for klimavennlig tungtransport og skip innen 2025.
-Sikre at all bynær busstrafikk skal gå på fossilfrie løsninger
-Utvikle nye og forbedrede modeller for kollektivtilbud i områder med spredt bosetting.
Statens vegvesen har under arbeid et kunnskapsgrunnlag for hurtigladeinfrastruktur for veitransport.
Foreløpig utkast av februar 2022, har en oppsummering. Som vedlegges.
Areal til hurtigladning
Her kan nevnes at mangel på areal til hurtigladning er en barriere, særlig i og rundt byene.
Ladeinfrastruktur i Agder må utredes og følges opp med forslag til areal.
Her må det planlegges med trafikksikkerhet i fokus. Det bør utarbeides krav til reguleringsplaner for
ladestasjoner, som kommunene må påse at blir innfridd i reguleringsplanene.

Til spørsmål 5:
5)

Er opplegget for medvirkning godt nok beskrevet? Hvilke allerede eksisterende møte- og
dialogarenaer bør vi benytte oss av i planprosessene?

Bærekraftmål 17. Samarbeid for å nå bærekraftmålene.
Statens vegvesen vil understreke at forankring i kommunene er en nøkkel til å sikre at planene
får reell innflytelse på samfunnsutviklinga i Agder. Planene må gi nyttig kunnskap som er relevant og
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nyttig, for både lokalpolitikere og kommuneadministrasjon, i det pågående arbeid med
kommuneplaner, miljø- og klimaplaner, langtidsbudsjetter med flere overordna planer.
Kunnskapsgrunnlaget for FNs bærekraftmål og konvensjonen i Rio i 1992, var at arealforvaltning og
styring av lokalsamfunnsutvikling skulle legge nært til folk på det laveste folkestyrte nivå, jvf.
Riokonvensjonen kap.28 LA 21 /Bærekraftige kommuneplaner. I plan- og bygningsloven av 2008 er
derfor arealmyndighet for reguleringsplaner og kommuneplanen lagt til kommunene. Kommunene må
samarbeide. I dag er det i stor grad en konkurranse mellom kommunene om etableringer og
utbygginger. Manglende samarbeid og samlet regionalt blikk for å dempe forverringer i klimautslipp
og natur- og miljø, krever bedre samhandling mellom kommunene.

Barn- og unges medvirkning er viktig av flere grunner og ikke minst for å sikre langsiktighet i
planleggingen. Barn og unge sin rettighet er ved en egen bestemmelse i loven og egne statlige
planretningslinjer.
Barn- og unges perspektiv og innflytelse i planlegginga bør konkretiseres. Statens vegvesen vil for
planen for mobilitet nevnte at barn og unges rettigheter i planarbeid, er meget viktig for
trafikksikkerhetsarbeidet og for å sikre god framkommelighet for barn- og unge. Vi trenger barn og
unges egne erfaringer og kunnskap. Disse aldersgruppene har mye realkompetanse om bruk av
kollektiv, sykkel, sparkesykler, mopeder, motorsykler m.m. Vi minner ellers om tilskuddsordningen for
tryggere skoleveier og nærmiljø.

Universell utforming er kan hende er en selvfølgelighet for all planlegging, men Statens vegvesen
mener at universell tilrettelegging bør legges inn som et mål og omtales og konkretiseres i
planprogrammene. Dette er særlig viktig i et demografisk perspektiv med en aldrende befolkning.
De interesseorganisasjoner som har beste kunnskap om hvordan en planlegger og bygger, slik at
samfunnets investeringer eksempelvis i infrastruktur og samferdselsanlegg, kan komme hele
befolkningen til gode, må inkluderes i planarbeidet.
Agder fylkeskommune gjør et viktig hovedgrep for internt samarbeid i planleggingen, når de
organiserer planarbeidet for de tre planene 1) mobilitet, 2) handel- og senterstruktur og 3) areal- og
transport for Kristiansandsregionen, med mål at de skal inngå som deler av en helhet.
Planene må videre sees i sammenheng med investering- og driftsbudsjett for offentlige veibudsjetter.
Statens vegvesen og Agder fylkeskommune har innarbeidede møtearenaer. Det er viktig at budsjettene
blir sett i perspektiv for en ønsket bærekraftig og klimatilpasset veginfrastruktur.

Statens vegvesen og fylkeskommunen samarbeider i planarbeidet til Nye Veier AS.
Nye veier AS som planlegger flere strekninger med ny 4-felt motorvei gjennom Agder. Plassering og
utforming av planskilte kryss er vesentlig viktig for å sikre den daglige transporten i regionen.
Planer som styrer utbygginga av nye handel- og senter områder ved de nye planskilte kryssene er en
stor utfordring. Samarbeid mellom aktuelle kommune, fylkeskommune, Statens vegvesen og NV AS er
nødvendig. Statens vegvesen ønsker at Agder fylkeskommune kan ta ledelsen for et slikt samarbeid. Vi
mener at denne oppgaven er en helt sentral del for handel- og senterstruktur. Oppgaven bør drøftes i
egne møter og/eller tema dager, hvor også sentrale næringsorganisasjoner får innflytelse. Slike
samhandlingsarenaer kan innarbeides i planleggingen av planprosessene.
Dersom de regionale planene er godt forankret og framstår som et enighets-dokument for videre
planlegging, vil det kunne effektivisere planleggingen i kommunene og forebygge innsigelser.
Statens vegvesen vil, for ordens skyld, vise til Regionalplan Agder 2030 sitt handlingsprogram 20212024. En anmerkning er at Statens vegvesen ikke er nevnt som aktør, samarbeidspartner for
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gjennomføring av noen av tiltakene. Dette ser vi som en ren forglemmelse. Vi beklager at vi ikke ga
innspill til dette da handlingsplanen var på høring.
Statens vegvesen ønsker fortsatt å delta aktivt i samarbeidet om en bærekraftig samfunnsutvikling i
Agder.

Med hilsen
Erling B. Jonassen
Seksjonsleder

Solveig Hellevig
Senioringeniør
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Uttalelse til forslag til planprogram for tre regionale planer - mobilitet,
senterstruktur og handel, samt bolig, areal og transport i
Kristiansandsregionen
Vi viser til fylkeskommunens oversendelse datert 28.10.2021, med forslag til planprogram for tre nye
regionale planer:


Regional plan for mobilitet for Agder 2023-2033



Regional plan for senterstruktur og handel i Agder



Regional plan for bolig, areal og transport i Kristiansandsregionen 2023-2050

Fylkeskommunen gjør klart at hensikten med høringen av planprogrammene er å legge til rette for
en bred og åpen diskusjon om hvilke premisser som skal være styrende for planarbeidet for de tre
regionale planene. De tre planarbeidene har tematisk sammenheng på flere områder. Alle skal bidra
til å nå FNs bærekraftsmål og målene i Regionplan Agder 2030. Planene utarbeides etter plan- og
bygningsloven og skal legges til grunn for regionale organers virksomhet, og for kommunal og
statlig planlegging og virksomhet på Agder. Agder fylkeskommune anbefaler høringsinstansene å
behandle planprogrammene samtidig.
Fylkeskommunen stiller 6 konkrete spørsmål som er like for hver av planene, og i tillegg egne
spørsmål til hver av planene. Vi gir i det følgende først en overordnet vurdering med vekt på retning
og ambisjonsnivå i arbeidet, som er felles for alle tre planene. Deretter gir vi noen konkrete
kommentarer til hver av de tre planene. Teksten er så langt mulig disponert etter fylkeskommunens
spørsmål.

E-postadresse:
sfagpost@statsforvalteren.no
Sikker melding:
www.statsforvalteren.no/melding

Postadresse:
Postboks 504,
4804 Arendal

Besøksadresse:
Fløyveien 14, Arendal

Telefon: 37 01 75 00
www.statsforvalteren.no/agder
Org.nr. 974 762 994
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Statsforvalterens hovedsynspunkter
Vi vil innledningsvis gi fylkeskommunen ros for godt arbeid og grundige høringsdokumenter, som
reiser omfattende og viktige spørsmål. Statsforvalteren mener disse tre planene som nå skal lages,
vil være helt avgjørende for om Agder kan nå de ambisiøse målsettingene både regionen selv og
nasjonale myndigheter har vedtatt for 2030. Det er nå bare 8 år igjen til 2030, og det vil eksempelvis
være nødvendig med utslippsreduksjoner i størrelsesorden 7-8 % hvert år i perioden for å nå
klimamålsettingen. Det grønne skiftet til nye næringsaktiviteter er i full gang på Agder, men synes å
medføre at nedbyggingen av nye naturområder øker i omfang, ikke reduseres som nødvendig for å
ivareta både klima og naturmangfold samtidig. Det synes helt åpenbart at dersom vi på Agder i
hovedsak fortsetter samfunnsutviklingen i samme spor som hittil, så vil vi ikke nå målene våre, og vi
vil ikke leve i tråd med FNs mål for spesielt økologisk, og til dels heller ikke for sosial bærekraft.
Utfordringen vi står foran i det kommende planarbeidet, er at disse tre regionale planene skal og må
gi grunnlag for folkelig oppslutning og politisk vilje til tydelige kursendringer i bærekraftig retning.
På denne bakgrunn gir vi sterkt støtte til at det utarbeides omfattende kunnskapsgrunnlag til alle tre
planene, og at tidligere planer og utviklingen til nå evalueres grundig. I den grad det er mulig, bør det
også beskrives og kvantifiseres ulike aktuelle tiltak og grep i hver plan som kan være nødvendige for
å nå de aktuelle målsettinger. Statsforvalterens generelle vurdering av de tre planprogrammene er
at målsettingene er på plass, og at problemforståelsen i hovedsak er god, mens hovedutfordringen
for planarbeidet blir å utløse handling. Prosessene bør legges opp med dette for øyet.
Gjeldende statlige føringer er at FNs bærekraftsmål skal være legges til grunn for samfunns- og
arealplanleggingen i Norge framover. Vi ber fylkeskommunen vurdere hvordan dette best kan
komme til uttrykk i oppbygging og framstilling av de nye planene.
Statsforvalteren ønsker å følge videre planarbeid, og vi er positive til å delta i ulike grupper som
foreslått.
Statsforvalterens innspill til de 6 spørsmålene for alle tre planer samlet
1. Er programmet for planarbeidet, inkludert framdriftsplanen, realistiske og gjennomførbare?
Erfaringene i pågående høring synes å være at arbeidet er krevende, og at det må legges inn tid til
politisk behandling i kommunene i hver høring. Tidsplanens hovedtrekk synes ellers fornuftig, og vi
har ingen andre merknader.
2. Drar planprogrammene i riktig retning med tanke på bærekraftsmålene og Regionplan Agder
2030?
I utgangspunktet oppfatter vi at mål og hensikt er rimelig dekket opp. Som vårt overordnede syn
ovenfor viser, mener vi det sentrale nå er å kople tiltak, virkemidler og kursendring til målene, jf.
at FN har utpekt dette tiåret som «Handlingens tiår». Kampanjen skal mobilisere myndigheter,
sivilsamfunn, næringsliv og befolkningen for øvrig. Det handler om at vi alle i årene frem mot 2030
skal iverksette de tiltakene som trengs for at vi skal nå bærekraftsmålene.
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Prosessene bør ta inn over seg både nye tiltak, og det vi skal gjøre mindre av – og det vi må slutte
helt med. Hva må til for at utslippene i Agder skal være 55 % mindre enn i 1990 – hvor mye vil dekkes
av nasjonale grep og hvor mye må kommunene på Agder løse selv – og i hvilke sektorer. Dette
kunnskapsgrunnlaget må vi ha for å kunne meisle ut de riktige satsingene for samfunnsutviklingen
mot 2030.
3. Er behov for ny kunnskap og utredninger tilstrekkelig beskrevet?
Generelt mener vi bærekraftsmål 15 «Livet på land» er lite fokusert. Stikkord som «arealgjerrighet»
og «industriell fortetting og transformasjon» er relevante for alle tre planene. Arbeidet med å utvikle
arealbudsjett bør skje parallelt med klimabudsjett.
Vi antar at behovene vil kunne revurderes underveis i arbeidet, og mener det er riktig å prioritere
kunnskapsgrunnlaget høyt.
4. Er plantema og spørsmål som hver plan skal behandle og svare på riktig prioritert og tydelig
formulert?
Se under den enkelte plan.
5. Er opplegg for medvirkning godt nok beskrevet? Hvilke allerede eksisterende møte- og
dialogarenaer bør vi benytte oss av i planprosessen?
Medvirkning er svært viktig både for at innspill kan bidra til en god plan, men også for å forankre
problemforståelse og aksept for endring i befolkningen. Men dette er også krevende arbeid, hvor
det er viktig å vurdere nye digitale verktøy, og mulig samarbeid f.eks. med videregående skole mm.
Vi viser her også til diskusjonen i regionalt planforum 10.11.2021. Det er viktig at et mer konkret
opplegg for medvirkning blir utarbeidet og gjennomført. Det er et viktig prinsipp at det er barna og
de unge selv som skal uttale seg, ikke voksne eller «ombud» på deres vegne. Det er også bra at den
gjennomførte medvirkningen beskrives i de endelige dokumentene, og at resultatene av
medvirkningen i den endelige plan identifiseres.
6. Kan grensesnitt og sammenheng mellom de tre planene tydeliggjøres ytterligere (jf. figur som er
gjengitt i alle planprogrammene)?
Problemstillingen er tydelig presentert i dokumentene, og det er et viktig punkt. De oppførte
punktene i figuren synes gode, men det vil gjennom planarbeidet være behov for mer konkret
avklaring på mange punkt. Vi mener som et utgangspunkt at mobilitetsplanen må være den mer
generelle og overordnede planen, og BATP-planen for kristiansandsregionen den mest konkrete.
«Kjøpesenterplanen» vil muligens da falle i en mellomstilling. Den må være helhetlig og konkret nok
til å fungere alene der det ikke er noen BATP-planer, men den må ikke kollidere med BATP for
kristiansands- eller arendalsregionene. Alle planene må formidle samme politikk. De konkrete
virkemidlene og tiltakene for å iverksette denne politikken må fordeles på de tre planene og ideelt
sett virke helhetlig sammen. Likelydende overlapping kan kanskje være formålstjenlig på noen
punkt, for at hver av planene skal bli helhetlig, men motstridene overlapp må absolutt unngås.
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Det er vanskelig å konkludere allerede nå i spørsmålet om retningslinjer eller planbestemmelser er
det beste valget. Vi mener dette må avklares i arbeidet framover. Generelt mener Statsforvalteren at
den forholdsvis nye BATP-planen for arendalsregionen inneholder mange positive elementer det
kan bygges videre på i de tre regionale planene. Dette gjelder både prosess, metodikk og resultat.
Det er viktig at definisjonen av nullvekstmålet for byvekstavtalen i Kristiansand følger den gjeldende
statlige definisjonen, og at denne omtales likt i alle tre planer. Planarbeidet må avklare hvordan en
kraftfull parkeringspolitikk best utformes, alle tre planer sett under ett.
Geografiske grenselinjer for ulike områder og sentre må være like i alle planene. En felles og helst
noe forenklet klassifisering og begrepsbruk for de ulike senterstrukturene bør utvikles. Geografiske
enheter som det er knyttet juridiske regler til, må avgrenses og defineres med tanke på at
intensjonen i planen skal oppfylles, og slik at utilsiktede «bivirkninger» unngås. Eksempelvis vil en
arealplan med formål å utvikle et tett sentrum med prioritering av gange og sykkel kunne reise
andre spørsmål enn en plan for å styre bilbasert handelsetablering og begrense bransjeglidning.
Regional plan for mobilitet for Agder 2023-2033
Det går fram av forslaget til planprogram at i denne planen handler mobilitet om transport; hvordan
vi reiser, hvor vi reiser, hvilke valg vi gjør når vi reiser og hva som påvirker valgene våre. Det dreier
seg også om transport av varer og gods. Planen skal sette en tydelig bærekraftig retning for arbeidet
med mobilitet på Agder. Målene i planen vil danne grunnlag for handlingsprogram og prioritering av
midler til samferdselstiltak.
Statsforvalteren mener ambisjonen for denne planen må være å beskrive en politikk som er
nødvendig og tilstrekkelig til å nå målene for 2030. Planen må utnytte de virkemidler og muligheter
som gjeldende nasjonale transportplan gir, beskrive handlingsrommet for Agder som region, og
avklare ansvarsdelingen både mot sentral stat og mot kommunene lokalt. Vi mener det ligger gode
ansatser i høringsdokumentet, og at svaret på de omfattende spørsmålene må avklares gjennom
planarbeidet.
Vi vil løfte fram to aspekter ved planen, delvis i lys av diskusjonen i regionalt planforum. Det ene er
demografiske endringer, som vil påvirke mobilitetsbehovene. Antallet eldre innbyggere vil øke mye
framover, mens barnetallene forventes å synke. Videre er det en tydelig sentraliseringstrend, både til
lokale sentre i distriktskommunene, og fra distrikt til de mest sentrale strøk. Vi antar at denne
utviklingen taler for at ulike former for bestillingstilbud i kollektivtransporten vil styrke seg, både til
eldre i by og til alle i spredtbygde områder. Økt tilrettelegging for ulike typer elektriske rullestoler og
elsykler mm. kan også inngå i slike vurderinger. Fysiske tiltak for slike kjøretøy bør inngå i all
sentrumsutvikling, også på små steder, og trygg parkering vil være et økende behov ved overgang til
buss/tog. Det synes mulig å møte demografiendringene med tiltak som bidrar positivt til både sosial
og økologisk bærekraft.
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Det andre momentet fra planforum er ulike behov og muligheter i by og distrikt. Vi er enige i at det
er klare og dokumenterbare forskjeller, f.eks. ulike marginale eksterne kostnader ved bilkjøring. Det
kan være et fornuftig grep å gjøre dette tydelig i planen, også for å sikre bred forståelse for og
forankring av planen. Men vi mener likevel det klare hovedprinsippet er at alle må bidra med sitt i
arbeidet med kursendring for å nå ambisiøse mål. I en samfunnsøkonomisk effektiv politikk vil det
ikke være fritt fram for noen, selv om man møter ulike virkemidler. Elsykkel er eksempelvis en
potensiell «game-changer» for kortere reiser, og mobilitetsplanen bør legge opp til at dette også
utnyttes på mindre steder. Overgang til utslippsfrie kjøretøy og ny teknologi må omfatte alle, men
kanskje innføres og tilrettelegges på ulike måter.
Hva er framtidas bærekraftige mobilitetspolitikk? Vi ser nå fullføringen av fire felt europavei gjennom
hele fylket, og gul stripe til Hovden, ikke veldig langt fram i tid. Både dette, og ny vekt på økologisk og
sosial bærekraft, vil være nye rammebetingelser for transportpolitikken på Agder. Statlige føringer
og bærekraftsambisjoner innebærer at hensynet til naturinngrep og arealforbruk må vektes
betydelig høyere framover. Arealbudsjett og klimabudsjett må utarbeides og brukes konkret til å
styre utvikling og ressursbruk.
Noen konkrete innspill til planarbeidet er:


Vurdere teknologiutvikling av 5G mm. som alternativ til fortsatt utbygging av fysisk bredbånd
alle steder



Digital samhandling og ikke-reise som tydelig alternativ i alle sammenhenger



Fortsatt fokus på flaskehalser i vegnettet for tømmerbiler og generelt for vare- og
tungtransport, inkludert kommunalt veinett



Fortsatt fokus på godstransport med båt og tog



Prioritere toget som pendlingsalternativ vest for Kristiansand



Vurdere nye tilpasninger, eksempelvis hybrid lokomotiv på jernbanen til ny industri på
Jordøya i Åmli, eller søke fravik fra enkelte standardkrav til eksempelvis sykkelvei i
enkeltprosjekter



Utvikle effektive kollektivreiser fra dør til dør

Regional plan for senterstruktur og handel i Agder
Det går fram av forslaget til planprogram at denne planen skal bidra til å styrke by-, tettsteds- og
bygdesentrene i Agder. Den skal erstatte regional plan for senterstruktur og handel i Aust-Agder, og
fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av handel og tjenester i Vest-Agder. I planarbeidet vil
det bli viktig å avklare hvor handel og andre besøksintensive tjenester skal utvikles. Det skal også ses
på eksisterende handelsområder som ligger utenfor by- og tettstedssentrene, og hvordan de kan
videreutvikles på en bærekraftig måte.
Dette er et felt hvor ulikhet mellom de ulike eksisterende planene har vært en klar ulempe, og det er
behov for en samlet og klar plan for hele fylket. Statsforvalteren vil likevel understreke at det er
viktig å gjøre en mer overordnet vurdering av hensikt og ambisjonsnivå for denne planen. En isolert
samordning vil bomme på målet. En ny plan må angi en ny retning. Statsforvalteren mener at
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retningen for planen må stakes ut basert på kunnskapsgrunnlaget i møte med målsettingene for
2030. Vi anbefaler derfor en tydelig prioritering av ressurser til arbeidet med evalueringer og
analyser i dette planarbeidet.
Temaet senterstruktur og handel er preget av tydelig målkonflikter, og betydelige
styringsutfordringer. Kunnskapsgrunnlaget for planen er ikke ferdig, men det går allerede fram av
høringsforslaget at handelsnæringen er i rask endring, og det vises til relativt dramatiske
utviklingstrekk fra USA. Også på Agder har etableringen av nye arealer for handel vært omfattende
over tid. Foreløpige evalueringer av utviklingen og kunnskap fra andre regioner gjør vi nærmest kan
slå fast at «bransjeglidning» i et næringsområde ikke kan styres over tid. Samtidig har vi mål om å
styrke eksisterende historiske (by)sentre og nå bærekraftsmålene. Planarbeidet bør klargjøre de
logiske konsekvensene av disse innsiktene, og stake ut en ny bærekraftig kurs påområdet.
Basert på denne kunnskapen mener Statsforvalteren det er grunn til å anta at i det man åpner for
noen form for handel på helt nye næringsarealer, eksempelvis i nye motorveikryss, har man startet
en langsiktig utvikling som i tillegg til å bygge ned natur, bidrar til å øke biltrafikken og svekke
tradisjonelle sentrumsområder. Såkalt «industriell fortetting», med fortetting, gjenbruk og
transformasjon også av næringsområder, synes å være en helt nødvendig del av en bærekraftig
«kjøpesenterpolitikk». I dette må inngå tydelig styring av parkeringstilbudet, for å begrense
arealforbruket og øke kollektivtransportens konkurranseevne. Parkering på tak og i kjeller bør være
siktemålet for videre utvikling av eksisterende bilbaserte kjøpesentre. En arealregnskaps-tankegang
bør knyttes til denne planen. Muligheten til å bruke trafikkmodeller og simuleringer til å kvantifisere
virkningen av ulike alternativer bør avklares.
Statsforvalteren vil være positiv til å delta i en referansegruppe for å følge arbeidet med planen.
Regional plan for bolig, areal og transport i Kristiansandsregionen 2023-2050
Planen skal erstatte Regional plan for Kristiansandsregionen (2020-2050). Den skal bidra
til arealforvaltning i tråd med FNs bærekraftsmål, til å nå nullvekstmålet for personbiltrafikken og
til å integrere Lindesnes kommune i BATP-samarbeidet i Kristiansandsregionen. Fylkeskommunen
påpeker at det er spesielt viktig at de seks kommunene i Kristiansandsregionen svarer på høringen,
og bidrar til at planen samsvarer godt med egen arealpolitikk. Statsforvalteren vil til det siste leddet
her replisere at det synes minst like viktig at kommunene justerer sin politikk og sine planer, slik at
de til sammen gjennomfører den regionale planen når den foreligger, og sikrer felles måloppnåelse.
Høringsutkastet til denne planen synes noe mer kortfattet enn de to andre, men vi er også til dette i
hovedsak positive til det som foreslås. Det er mange gode prinsipper og grep i eksisterende plan,
som kan utvikles videre og gjennomføres tydeligere i lys av dagens situasjon. Som nevnt i regionalt
planforum mener vi den nye planen for arendalsregionen inneholder flere grep som kan brukes
også i denne planen.
Statsforvalteren takker ja til invitasjonen til å delta i administrativ referansegruppe.
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Vi ser det ikke som hensiktsmessig å gi fullstendige vurderinger på alle momenter i planarbeidet nå,
det vil måtte avklares underveis. Vi har likevel noen foreløpige innspill.
I høringsnotatet side 4 stilles det tre hovedspørsmål som planarbeidet skal gi svar på.
Statsforvalteren er enig i at dette er de avgjørende momenter. Vi vil igjen vise til de
hovedsynspunktene vi gav innledningsvis i dette brevet, om behovet for handling for å nå vedtatte
bærekraftsmål i 2030. Dette tilsier at planen legger opp til en restriktiv arealpolitikk som gjenbruker
areal, unngår nedbygging av natur og hindrer byspredning. Planen må prioritere å legge til rette for
kollektivtrafikk, (el)sykkel og gange. Lindesnes kommune må inkluderes i planen uten at dette fører
til byspredning eller nye utbyggingsområder. Det må sikres en god sammenheng med planen for
senterstruktur og handel. I praksis vil nullvekstmålet ventelig bli det konkrete utgangspunktet for å
utforme en arealpolitikk som gjør det mulig å nå dette målet.
Noen konkrete innspill til planarbeidet er:


Samme analyser og data bør utarbeides for Lindesnes kommune som for de andre
kommunene. Mål, ambisjoner og prinsipper bør være felles for hele regionen, men tiltakene
kan muligens være ulike.



Arealbruken langs ny E39 må ha særlig fokus, for å hindre ytterligere byspredning og ny
bilbasert etablering.



Pendling med tog til Kristiansand fra vest er viktig



Statsforvalteren vil understreke sammenhengen mellom utbyggingsmønster og muligheten
for et lokalt pendel-tog mellom Vennesla og Nodeland/ev. Marnardal. Daværende
Fylkesmannen i Vest-Agder lanserte allerede i 2006 muligheten for en konsentrert utbygging
rundt nye stasjoner langs jernbanelinjen mellom Vennesla og Kristiansand som er regionalt
hovedgrep. Det har ikke blitt en valgt strategi.



Prioritering av jordvern, kulturlandskap og vassdrag i Tveit, i sentrale deler av Greipstad og
Søgne og på Imesletta må videreføres. Det samme gjelder vern av viktige natur- og
friluftsområder. Plangrep som «markagrense», «grønn strek» eller hensynssoner bør
vurderes.



Fortetting og gjenbruk av areal legges til grunn som hovedprinsipp. Det bør utvikles
regnskap og budsjett både for areal og klimagassutslipp, og disse bør legges til grunn som
styrende for videre utvikling.

Med hilsen
Knut Berg
assisterende statsforvalter

Dokumentet er elektronisk godkjent

Pia Karine Hem Molaug
faggruppeleder plan
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Kopi til:
Fiskeridirektoratet

Farsund kommune
Tvedestrand kommune
Iveland kommune
Bykle kommune
Valle kommune
Lyngdal kommune
Sirdal kommune
Statens vegvesen

Kystverket
Evje og Hornnes
kommune
Åseral kommune
Lindesnes kommune

Kristiansand kommune
Bygland kommune
Vegårshei kommune
Vennesla kommune
Froland kommune
Gjerstad kommune
Kvinesdal kommune
Norges vassdrags- og
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Arendal kommune
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100
Postboks
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Postboks
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26
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Kommune
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Gjerstadvei
en 1335
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Postboks
5091,
Majorstuen

5804

BERGEN

4552

FARSUND

4901
4724

TVEDESTRA
ND
IVELAND

4754

BYKLE

4746
4577

VALLE
LYNGDAL

4440
2605

TONSTAD
LILLEHAMM
ER

6025

ÅLESUND

4735

EVJE

4540

ÅSERAL

4534

MARNARDA
L

4685
4745

NODELAND
BYGLAND

4985

VEGÅRSHEI

4701

VENNESLA

4820

FROLAND

4980

GJERSTAD

4480
0301

KVINESDAL
OSLO

Postboks
123

4891

GRIMSTAD
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Grimstad kommune
Lillesand kommune
Birkenes kommune
Flekkefjord kommune
Åmli kommune
Hægebostad
kommune
Risør kommune

Postboks
123
Postboks
23
Postboks
115
Kirkegaten
50
Gata 5
Birkeland

4891

GRIMSTAD
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LILLESAND

4795

BIRKELAND

4400
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D
ÅMLI
TINGVATN

Postboks
158

4952

RISØR

Vi viser til den pågående høringsprosessen der næringslivet med flere i Kristiansand-regionen er bedt
om å gi innspill på , Regional plan for mobilitet for Agder 2023-2033, Regional plan for senterstruktur
og handel i Agder og Regional plan for bolig, areal og transport i Kristiansandsregionen 2023- 2050.

Sørlandsparken Næringsforening ønsker å være en samarbeidspartner og å være delaktig i prosessen.
Vi ønsker delta på møter, samt komme med innspill når tiden er inne for dette.
Sørlandsparken Næringsforening vil gjerne være representert i en arbeidsgruppe/referansegruppe
hvis dette opprettes.

Ønske om deltagelse er felles for de tre planene det nå leveres innspill til, Regional plan for mobilitet
for Agder 2023-2033, Regional plan for senterstruktur og handel i Agder og Regional plan for bolig,
areal og transport i kristiansandsregionen 2023- 2050.

Sørlandsparken er landsdelens største konsentrasjon av arbeidsplasser og parken er underlagt en
omfattende og relativt hurtig kontinuerlig arealtransformasjon de siste årene. Med nær 10.000
arbeidsplasser oppstår det naturlig behov for ulike servicefunksjoner og ditto kontorarbeidsplasser.
Sørlandsparken er en stor handels – og næringspark som også har andre funksjoner. Sørlandsparken
med Sørlandssenteret er i dag ikke regnet som et bydelssenter, men fungerer i dag som dette for
mange innbyggere i østre del av Kristiansand, Randesund med Søm, Dvergsnes, Bordalen, samt
Hånes, Lauvåsen, Hamresanden og Tveit. Over 20.000 kristiansandere bor øst for Varoddbroa. Selv
med en utvikling av bydelssenterfunksjoner ved Rona vil Sørlandssenteret med sitt omfattende
handelstilbud være viktigste bydelssenter for mange av kommunens innbyggere. På sikt planlegges
det også omfattende boligbebyggelse ved Hamrevann som vil få Sørlandssenteret som sitt naturlige
bydelssenter
Det er viktig å se på hvilken rolle Sørlandsparken spiller for beboere i regionen, samt i arbeidslivet.

Det er derfor viktig at næringslivet i Sørlandsparken, gjerne med flere representanter, er deltagende i
alle fora Fylkeskommunen kan tilby.

Med vennlig hilsen
Lene Anderssen
Daglig leder
Sørlandsparken Næringsforening

FORSLAG TIL HØRINGSUTTALELSE UIA SAMLET FOR ALLE TRE
PLANPROGRAMMENE
Generelle bemerkninger
Det bes om innspill på planene, og slik de foreligger er det primært beskrivelse av noen overordnede
målsetninger, kobling mot andre relevante planer (herunder Regionplan Agder 2030) og en
beskrivelse av prosessen for å ferdigstille planene.
UiA merker seg at det bes om konkrete tilbakemeldinger innenfor hvert av planprogrammene. Dette
er spørsmål som det ikke er naturlig for UiA å svare på. Vårt høringsinnspill er av mer generell
karakter, med henvisning til tematikk der UiA kan eller bør spille en rolle.
Generelt bemerkes at det er svært mye kommunale, regionale, lokale og nasjonale planer. Det er en
utfordring da flere av planene omhandler det samme. Det vises for øvrig i de forskjellige utkastene til
planprogram at det er tilstøtende (og til dels sammenfallende) planer. En fare med for mange og til
dels sammenfallende planer er at de mister slagkraft. En bør derfor bestrebe på å sikre at man
formulerer tiltak som bidrar til de ønskede målsetningene under én plan – og der formål og tiltak
samsvarer og ikke overlapper i andre planer.

Ïnnspill - Regional plan for bolig, areal og transport i kristiansandsregionen 2023-2050:
høringsforslag til planprogram
Målet med planen er å bidra med å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for
verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.
For å nå disse ambisjonene så trengs det kunnskap, både om de forskjellige feltene, hva som har
virket og ikke virket av tiltak – og hva som finnes av forsking. Problemstillingene er gjeldende
nasjonalt og globalt og UiA har forskningsmiljøer som beskjeftiger seg med disse temaene.
Pkt. 5.4 Bærekraftig mobilitet
UiA støtter at det i regionen er behov for et godt grunnlag for å forbedre transportsystemet med
tanke på nullvekstmål. UiA har mål om at flest mulig ansatte skal kunne benytte miljøvennlige
alternativer til og fra jobb. Dette innebærer et godt offentlig tilbud og god infrastruktur for gående
og syklende. I dag er dialogen god med Kristiansand kommune for å ivareta deler av dette. Det er
derfor positivt at det legges opp til planlegging for gode gangveier, sett i sammenheng med
sykkelstrategiene og kollektivtilbudet i regionen.
Det er også positivt at planen tar opp tematikk som ladestruktur for e-biler med tanke på å ivareta
miljøvennlig transport i en region med spredt bosetting.

Utover dette har ikke UiA merknader til høringsforslaget til planprogram for regional plan for bolig,
areal og transport i kristiansandsregionen 2023-2050.

Innspill – Utkast planprogram for Regional plan for senterstruktur og handel i Agder
UiA er positive til at det lages en felles plan, da de to foregående planene for henholdsvis Aust- og
Vest-Agder i praksis medførte en forskjellsbehandling av kommunene og næringslivet i de tidligere
fylkeskommunene.
UiA har en handlingsplaner for studentbyene Kristiansand og Grimstad. Det er viktig for universitetet
at byene har levende bysentrum med gode kultur- og sosiale tilbud for studenter og ansatte. Levende
bysentrum er viktig for gode opplevelser og stedstilhørighet.
Som bemerket tidligere så vil det være viktig at bysentrene er tilgjengelige med kollektivtransport,
sykkel og gange.
Utover dette har ikke UiA merknader til utkast til planprogram for Regional plan for senterstruktur og
handel i Agder.

Innspill – Utkast planprogram for Regional plan for mobilitet for Agder 2023-2033
Det er positivt at det innledningsvis i arbeidet med planen skal drøftes hvilke nye tjenester som blir
etterspurt og hva AFK som offentlig aktør skal tilby til hvilke målgrupper. Da vil en ta inn over seg
trendene med at innbyggere flytter mot sentrum, at det etterspørres mer bærekraftige løsninger, at
teknologiutviklingen går raskt og at vi kanskje ser et noe annerledes arbeidsmønster med mer
hjemmekontor og digitale løsninger.
Det er også en riktig ambisjon å rydde i planer og strategier etter fylkessammenslåingen. At den
kommende planen vil erstatte seks tidligere planer vil kunne bidra til tydeligere mål og tiltak for
regionen når det gjelder mobilitet.
Som bemerket tidligere så er det positivt at mobilitetsplanen skal ta for seg bærekraftige løsninger
som sykkel, gange og kollektivtransport – og hvordan en kan se disse i sammenheng.
Utover dette har ikke UiA merknader til utkast til planprogram for Regional plan for mobilitet for
Agder 2023-2033.
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HØRINGSUTTALELSE TIL PLANPROGRAMMER FOR TRE REGIONALE PLANER MOBILITETSPLAN AGDER, SENTERSTRUKTUR OG HANDEL I AGDER, BOLIG AREAL
OG TRANSPORT I KRISTIANSANDSREGIONEN
SAMMENDRAG:
Agder fylkeskommune har startet arbeid med tre regionale planer og sendt
planprogrammene til de tre planene på høring. Planene henger tematisk tett sammen.
Rådmannen velger derfor å fremme sak om høring av planprogrammene i en sak. De tre
planene er:
 Regional plan for mobilitet for Agder 2023-2033
 Regional plan for senterstruktur og handel i Agder
 Regional plan for bolig, areal og transport i kristiansandsregionen 2023-2050.
Denne gjelder for kommunene Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand,
Lindesnes og Vennesla. De øvrige to planen vil gjelde for hele Agder.
Det legges opp til felles framdrift for alle tre planene. Høringsfristen for kommunene er
satt til 15.02.22.
Alle planene skal bidra til å nå FNs bærekraftsmål, og målene i Regionplan Agder 2030.
Det vil bli utarbeidet handlingsprogram til hver enkelt plan.
I forbindelse med utsendelse av forslag til planprogram er det stilt en del spørsmål, både
felles for alle planen og for hver enkelt plan. Rådmannen har ikke besvart alle spørsmål
særskilt, men har brukt dem som grunnlag for vurderingene som er gjort.

Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og økonomiutvalget gir sin tilslutning til rådmannens vurderinger og
innspill i saksfremlegget knyttet til planprogrammene for tre regionale
planer – Mobilitetsplan Agder, Senterstruktur og handel i Agder, Bolig
areal og transport i kristiandsandsregionen.
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Plan- og økonomiutvalget vil særlig påpeke viktigheten av god kommunal
medvirkning til planprosessene med følgende punkter:
 Funksjon til administrativ referansegruppe bør spisses.
 Fokus på koordinert planprosess og samordnet innhold i planene.
 En fremdriftsplan som sikrer mulighet for gode prosesser internt i
kommunene

Vedlegg:
Høringsbrev dat. 27.10.21
Utkast planprogram for regional plan for mobilitet
Vedlegg til planprogram for mobilitet
Planprogram regional plan for senterstruktur og handel – høring
Planprogram regional plan for bolig, areal og transport i kristiansandsregionen – høring
Organisering – regional plan for bolig, areal og transport i kristiansandsregionen
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Bakgrunn for saken:
I regional planstrategi har fylkeskommunen vedtatt at det skal utarbeides regionale
planer for:
Regional plan for mobilitet for Agder 2023-2033,
Regional plan for senterstruktur og handel i Agder
Regional plan for bolig, areal og transport i kristiansandsregionen 2023-2050.
Fylkestinget i Agder vedtok 26. oktober å sende planprogrammene for de tre regionale
planene på høring og legge dem ut til offentlig ettersyn. Den ordinære
høringsfristen var 10. desember 2021. Kommunene er i ettertid gitt utsatt frist til
15.februar 2022.
Planprogrammene beskriver formål med planarbeidene, hvordan planprosessene skal
gjennomføres og sentrale tema i planarbeidene.
De regionale planene skal bidra til å nå FNs bærekraftsmål og målene i Regionplan
Agder 2030. Planprogrammene beskriver hvilke av målene som er mest aktuelle for den
enkelte planen.
Fylkeskommunen legger opp til koordinering og parallelle behandling av de tre planene.
Dette innebærer felles analyser og kunnskapsgrunnlag, samme framdriftsplan,
samordnet dialog- og medvirkning der det er hensiktsmessig. Alle tre planprosesser skal
også bruke den nye regionale samhandlingsstrukturen som forankringsarena.
I tråd med plan- og bygningsloven §8-1 vil bli utarbeidet handlingsprogram til hver
enkelt plan.
Fylkeskommunen beskriver sammenhengen mellom de tre planene slik:
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Regional plan for mobilitet i Agder 2023-2033
Mobilitetsplanen omhandler transport; hvordan vi reiser, hvor vi reiser, hvilke valg vi
gjør når vi reiser og hva som påvirker valgene våre. Planen vil også omhandle transport
av varer og gods og skal gjelde for hele Agder.
Hovedmålet i Regionplan Agder 2030 er å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og
økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode
levekår. Transport står for den største andelen av utslippene på Agder, så det er her de
største kuttene må tas. Samtidig er god mobilitet for alle sentralt for å bedre levekår,
legge til rette for deltakelse i samfunnet og øke verdiskapingen.
Formålet med planen er å gi en tydelig bærekraftig retning for arbeidet med mobilitet
på Agder.
Regional plan for senterstruktur og handel i Agder
Planen skal bidra til å styrke by-, tettsteds- og bygdesentrene i Agder. Den skal erstatte
regional plan for senterstruktur og handel i Aust-Agder og fylkesdelplan for
senterstruktur og lokalisering av handel og tjenester i Vest-Agder. I planarbeidet er det
viktig å avklare hvor handel og andre besøksintensive tjenester skal utvikles. Vi må også
se på eksisterende handelsområder som ligger utenfor by- og tettstedssentrene, og
hvordan de kan videreutvikles på en bærekraftig måte.
Regional plan for bolig, areal og transport i kristiansandsregionen 2023-2050
Regional plan for bolig, areal og transport i kristiansandsregionen skal erstatte Regional
plan for kristiansandsregionen («ATP-planen»), som ble vedtatt i 2011. Planen
gjennomgikk en enkel revidering i 2020. Agder fylkesting vedtok 20. oktober 2020 at en
grundigere revidering skulle startes så raskt som mulig.
Planområdet for den nye planen er utvidet til også å omfatte Lindesnes kommune fordi
kommunen fra 2020 defineres som en del av bo- og arbeidsmarkedet i
kristiansandsregionen.
Det foreslås å behandle disse plantemaene i regional plan for bolig areal og transport:
 Bolig- og arealpolitikk
 Natur-, frilufts-, landbruks- og kulturminneområder
 Arealer til næring, service og tjenester
 Bærekraftig mobilitet
 Personbiler. Parkering, bompenger og vegprising
 Likestilling og universell utforming
 Samfunnssikkerhet og beredskap
Det er sendt ut eget brev vedrørende organisering av planarbeid for regional plan for
bolig, areal og transport i kristiansandsregionene 2023-2050.
Agder fylkeskommune har som planeier ansvar for prosjekt- og prosessledelse og vil stå
for prosjektledelse-/sekretariat. Det planlegges politiske og administrative
referansegrupper med deltakere fra bl.a alle kommunene. I tillegg legges det opp til
tematiske arbeidsgrupper på tvers av kommunen som ressurs til prosjektledelsen.
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Spørsmål til planprogrammene:
Agder fylkeskommune har sendt ved følgende spørsmål knyttet til alle tre planene:
 Er programmene for planarbeidet, inkludert framdriftsplanen, realistiske og
gjennomførbare?
 Drar planprogrammene i riktig retning med tanke på bærekraftsmålene og
Regionplan Agder 2030?
 Er behov for ny kunnskap og utredninger tilstrekkelig beskrevet?
 Er plantema og spørsmål som hver plan skal behandle og svare på riktig prioritert
og tydelig formulert?
 Er opplegg for medvirkning godt nok beskrevet? Hvilke allerede eksisterende
møte og dialogarenaer bør vi benytte oss av i planprosessen?
 Kan grensesnitt og sammenheng mellom de tre planene tydeliggjøres ytterligere
(jf. figur som er gjengitt i alle planprogrammene)?
I tillegg er det stilt noen konkrete spørsmål til hver enkelt av de tre planen.
Rådmannen har ikke besvart alle spørsmål særskilt, men har brukt dem som grunnlag
for vurderingene som er gjort.

Merknader:
Fremdrift og kommunens rolle i planarbeidet
Temaene som inngår i de tre regionale planene, er sentrale i forhold til kommunens
arbeid med kommuneplan og annen kommunal planlegging. Temaene er også sentrale i
arbeidet med kommende byvekstavtale for kristiansandsregionen.
Det er derfor avgjørende at de regionale planene utarbeides i tett samarbeid med
kommunene, slik fylkeskommunen legger opp til. Samtidig er det avgjørende at legges
det opp til en rasjonell og samordnet plan for kommunenes deltakelse i planarbeidet.
Rådmannen støtter forslått organisering av planarbeidet som er skissert for regional
plan for bolig, areal og transport i kristiansandsregionene hvor kommunene gis en
sentral rolle i form av politiske og administrative referansegrupper. Rådmannen er enig i
den foreslåtte sammensetningen av referansegruppene, men funksjonen til de
administrative gruppene bør spisses. Det er ikke nok at de kun er referansegrupper. Det
er en forventing at denne referansegruppen skal ha en reell medvirkning i prosessen og
rapportere til rådmannsutvalget.
Rådmannen ser ikke behov for formelle arbeids- eller referansegrupper knyttet til
regional plan for handel- og senterstruktur, men forutsetter det kommunene blir
invitert til tett faglig dialog særlig knyttet lokalisering av handel og tjenester. Dette
temaet er også sentralt i regional plan for kristiansandsregionen samt plan for mobilitet,
og må koordineres inn mot dette planarbeid.
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Av fremdriftsplanen i planprogrammene framgår det at det legges opp til høring av de
regionale planene i perioden oktober 2022- januar 2023. En lang høringsperiode er
nødvendig for å sikre tilstrekkelig tid til behandling av planene internt i kommunene. I
tillegg til å sikre god saksbehandling før et kommunestyrevedtak, er det viktig med tid til
gode prosesser internt i kommunene. Dette for å sikre at de aktuelle enhetene som
bruker disse planene i sin saksbehandling får eierskap til planene.

Grensesnitt mellom planen
Problemstillingen er tydelig presentert i dokumentene og det vil være viktig at dette har
fokus gjennom planprosessen. De tre planene bør behandles mest mulig som en plan og
planprosessene må være koordinert og innholdet i planene samordnet.

Byvekstavtale/nullvekstmålet
I planprogrammet til regional plan for bolig, areal og transport i kristiansandregionen er
det i kap 2 «Formål med planarbeidet» stilt slikt spørsmål: Hvordan nå nullvekstmålet
for innfartstrafikken for personbiltransport til Kristiansand sentrum?
Denne formuleringen er ikke i samsvar med det oppdaterte nullvekstmålet. Det er viktig
at nullvekstmålet som ble definert i 2020 legges til grunn i planarbeidene: I byområdene
skal klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy reduseres gjennom effektiv arealbruk
og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange.
I tillegg til innfartstrafikken til Kristiansand sentrum er det også viktig at vi har
oppmerksomhet på trafikken i nabokommunene.
Rådmannen vil i denne sammenheng påpeke Vennesla sitt prosjekt «Den kortreiste
bygda». Dette prosjektet samsvarer godt med målsetningen for disse regionale planene
Prosjektet er også spilt inn til kommende byvekstavtale og vil være et godt bidrag for å
oppnå nullvekstmålet.
Rådmannen vil videre vise til at Vennesla er invitert med i et planlagt forskningsprosjekt
om virkemidler for å fremme sykkelbruk og økende bruk av mikromobilitet i regi av TØI.
Kunnskapsgrunnlaget fra dette forskningsprosjektet kan ha nytteverdi for planarbeidet
med regional plan for kristiansandsregionen og plan for mobilitet.

Tog:
Bruk av tog som lokaltransport er lite omtalt i planprogrammet for regional plan for
mobilitet. Det bør sikres at dette tema er med i det videre planarbeidet. Dette gjelder
både muligheten for eget lokaltog som er sett på tidligere og muligheten for å benytte
dagens regiontog/fjerntog som lokaltog i mye større grad enn i dag.
Vi viser her til Vennesla kommune sin rapport om muligheten for å etablere
fjerntogstopp i Graslia/sentrum. Dette sees på i forbindelse med pågående arbeid med
områderegulering for sentrum sør bl.a med bakgrunn i innspill fra Bane NOR til
planarbeidet.
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Trafikksikkerhet – handlingsplan for fylkesveger
I planprogram for regional plan for mobilitet er det i kap 2.2. omtalt ulike tema for
hvordan få infrastruktur som bidrar til god mobilitet for alle. I tabell som viser områder
som er viktig å utrede i mobilitetsplanen (kap 2.2.8) er strategiplan for trafikksikkerhet i
Agder nevnt samt oppfølging av Barnas transportplan.
I den sammenheng vil rådmannen utdype at svært mange henvendelser vedrørende
utfordring i forhold til trafikksikkerhet gjelder på fylkesvegnettet i kommunen. Dette
kommer spesielt tydelig frem i forbindelse med utarbeidelse av kommunens
trafikksikkerhetsplan. Det er derfor svært viktig at det er godt bindeledd mellom
kommunens og fylkeskommunens trafikksikkerhetsarbeid og videre til arbeidet med
handlingsplan for fylkesveger.
Handel
I planprogrammet til regional plan for handel og senterstruktur er det bedt om
tilbakemelding konkret på spørsmål om planen bør inneholde en regional
planbestemmelse etter § 8-5 plan og bygningsloven, med konkrete retningslinjer for
senterstruktur, lokalisering av handel og besøksintensive tjenestevirksomheter? I dag
har regional plan for senterstruktur og handel i Aust-Agder og regional plan for
kristiansandsregionen 2020-2050 en slik bestemmelse.
Dagens bestemmelse er i tråd med den utvikling vi ser for i Vennesla og rådmannen
støtter derfor at denne kan videreføres.
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Høringsuttalelse til planprogrammer for tre regionale planer - Mobilitetsplan Agder, Senterstruktur og
handel i Agder, Bolig areal og transport i Kristiansandsregionen
Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og økonomiutvalget gir sin tilslutning til rådmannens vurderinger og innspill i
saksfremlegget knyttet til planprogrammene for tre regionale planer – Mobilitetsplan
Agder, Senterstruktur og handel i Agder, Bolig areal og transport i
kristiandsandsregionen.
Plan- og økonomiutvalget vil særlig påpeke viktigheten av god kommunal medvirkning til
planprosessene med følgende punkter:
 Funksjon til administrativ referansegruppe bør spisses.
 Fokus på koordinert planprosess og samordnet innhold i planene.
 En fremdriftsplan som sikrer mulighet for gode prosesser internt i kommunene
Plan- og økonomiutvalget har behandlet saken i møte 08.02.2022 sak 18/22.
Votering:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Plan- og økonomiutvalgets vedtak:
Plan- og økonomiutvalget gir sin tilslutning til rådmannens vurderinger og innspill i
saksfremlegget knyttet til planprogrammene for tre regionale planer – Mobilitetsplan
Agder, Senterstruktur og handel i Agder, Bolig areal og transport i
kristiandsandsregionen.
Plan- og økonomiutvalget vil særlig påpeke viktigheten av god kommunal medvirkning til
planprosessene med følgende punkter:
 Funksjon til administrativ referansegruppe bør spisses.
 Fokus på koordinert planprosess og samordnet innhold i planene.
 En fremdriftsplan som sikrer mulighet for gode prosesser internt i kommunene
RETT UTSKRIFT
DATO 9.februar.2022
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Østre Agder
samarbeidet
Interkommunalt Politisk Råd

Til
Agder fylkeskommune
Kopi til: Manuel Birnbrich
Arendal 25.januar 2022

Uttale til planprogram for Regional plan for
senterstrul(tur og handel i Agder
Utskrift fra møtet i representantskapet i Østre Agder-samarbeidet IPR 21.januar 2022:
Sak 06/22

Høringsuttalelse til planprogrammet for Regional plan for senterstruktur og handel i
Agder og til planprogrammet for Regional plan for mobilitet i Agder.
Vedtak:
Representantskapet i Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd)
slutter seg til synspunktene som framgår av vedlegg 2 og anbefaler at disse legges
inn i en uttalelse til Agder fylkeskommune knyttet til planprogrammet for de to
regionale planene.
Østre Agder-samarbeidet IPR tar imot tilbudet fra Agder fylkeskommune om å
avholde en workshop i forbindelse med utarbeidelsen av de to regionale planene. I
tillegg til administrasjonen representert ved Østre Agder kommunedirektørutvalg og
Østre Agder næringsforum så anbefaler representantskapet at politisk ledelse i
kommunen representert ved ordfører, varaordfører og leder for opposisjonen
inviteres til samlingen, sammen med aktuelle komiteledere.

Merknader fra Østre Agder-samarbeidet:
Forhistorien til dette planarbeidet er at det i Vest-Agder fylkeskommune forelå en plan som på viktige punkt
skilte seg fra den vedtatte planen i Aust-Agder. Kommunene i Aust-Agder hevdet at planen de ble sty11 etter
begrenset ønskede utviklingsprosjekt mer enn det kommunene i Vest-Agder møtte. Ut fra en slik forestilling
er den planlagte planprosessen positivt ved at det blir felles regler for hele landsdelen.
Det første punktet i formålet med planarbeidet møter begrensningene i de to neste. Politiske valg ligger til
grunn avveiingen mellom dem.
Fokus på at kompenserende tiltak kan være et nødvendig virkemiddel for å begrense skadevirkningene ved
utbyggingstiltak fanges ikke opp i det foreliggende forslag.
De historiske bygningsmiljøene man finner langs kysten og i innlandets kulturlandskap blir for lite vektlagt
når en benytter formuleringen ta hensyn til. Rent faktisk er disse uvurderlige ressurser for
samfunnsutviklingen ved å representere en av de viktigste ressurser for å bidra til en ønsket
Østre Agder-samarbeidet I www.ostreagder.no

samfunnsutvikling. Målet bør være at disse utgjør enn premiss, som den videre utvikling skal ta hensyn til,
men også at de får lov til å spille hovedrollen i utviklingen av Agders byer, tettsteder og bygdesentre. Da må
nye utviklingsprosjekt forholde seg til dette når de etableres i tilknytning til kulturhistorisk viktige områder.
Det blir krevende å gi retningslinjer for lokalisering av handels- og besøksintensive tjenestevirksomheter. Et
hovedargument for å begrense spredningen av tjenestetilbud er det transportbehov det har medfø1t. Overgang
til elektriske biler svekker klima argumentet, mens arealforbruket slike utbyggingstiltak leder til fortsatt er
like viktig. Derfor bør målet kunne dempes i deler av fylket med lavt utbyggingspress, mens det skjerpes i
deler av landsdelen der arealforbruket er høyt.

Med vennli 1·1sen

Sekretariatsleder
Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd)
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